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 مرسوم تنفيذؼ رقم

053-02

مؤرخ في

052-02

مؤرخ في

إنشاء جامعة البميدة .3

 مرسوم تنفيذؼ رقم

المرسوم التنفيذؼ رقم

والمتضمن إنشاء جامعة البميدة.

 مرسوم تنفيذؼ رقم

ويتمم المرسوم التنفيذؼ

إنشاء جامعة أم البواقي.
 مرسوم تنفيذؼ رقم

1

1

مؤرخ في

رقم15-12

1

32

جمادػ الثانية عام

مؤرخ في

محرم عام

0

الموافق

0121

ذؼ الحجة عام

الموافق

0121

الموافق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـ

مؤرخ في

002-02

جمادػ الثانية عام

31

مؤرخ في

310-03

والمتضمن إنشاء جامعة البويرة.
022-02

303-01

01

مؤرخ في

مؤرخ في

311-02

0

0121

رجب عام

01

رجب عام

215-00

30

0121

31

 مرسوم تنفيذؼ رقم

محرم عام

0111

0121

0121

الموافق

الموافق

31

يناير سنة

1

مايو

3112

المرسوم التنفيذؼ رقم

3103

00

مؤرخ في

شعبان عام

33

0121

رمضان عام

00

مؤرخ في

32

شعبان عام
صفر عام

3102

يعدل ويتمم

غشت سنة

00

0201

يعدل ويتمم المرسوم

3102

المتضمن إنشاء جامعة سعيدة.

(الجريدة الرسمية رقم  30الصادرة في  35مايو)3102

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ

مؤرخ في

33-03

يونيو سنة

1

مايو سنة

الموافق

الموافق

0123

35

الموافق

يؤسس النظام التعويضي لمموظفين المنتمين لؤلسبلك الخاصة بالتعميم العالي.
315-02

3

مايو سنة  ،3102يعدل

الموافق

0122

الموافق

ذؼ القعدة عام

رجب عام

01

مؤرخ في

313-02

المرسوم التنفيذؼ رقم

3112

والمتضمن

(الجريدة الرسمية رقم  33الصادرة في  03مايو )3102

مؤرخ في

التنفيذؼ رقم  01-12مؤرخ في

 مرسوم تنفيذؼ رقم

أبريل سنة  ،3102يعدل

يناير سنة

الموافق

والمتعمق بتنظيم جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا.

 مرسوم تنفيذؼ رقم

03

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـ

المرسوم التنفيذؼ رقم

03

أبريل سنة  ،3102يعدل

الموافق أول غشت سنة ،0202

0112

0121

03

(الجريدة الرسمية رقم  32الصادرة في  30أبريل )3102

ويتمم المرسوم التنفيذؼ رقم

 مرسوم تنفيذؼ رقم

0121

جمادػ الثانية عام

مؤرخ في

020-02

051-02

جمادػ الثانية عام

الموافق

أبريل سنة  ،3102يتضمن

0121
0122

الموافق

الموافق

النظام التعويضي لمموظفين المنتمين ألسبلك مستخدمي دعم البحث.

35
00

يونيو سنة
33

3102

غشت سنة

يونيو سنة

يناير سنة

3100

3102

3103

يعدل ويتمم

والذؼ

يعدل ويتمم

والذؼ يؤسس

(الجريدة الرسمية رقم  21الصادرة في  21يونيو)3102

 قرار وزارؼ مشترك مؤرخ

00

يناير سنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

3102

يحدد عدد المناصب العميا لمعمال المينيين وسائقي السيارات

والحجاب بعنوان الديوان الوطني لمخدمات الجامعية.

 قرار وزارؼ مشترك مؤرخ

(الجريدة الرسمية رقم  32الصادرة في  3يونيو)3102

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـ

03

مارس سنة

رتب األسبلك الخاصة بالتعميم العالي.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

3103

يحدد قائمة التخصصات لمشيادات المطموبة لبللتحاق ببعض
(الجريدة الرسمية رقم  21الصادرة في  2يونيو )3102
الثالثي

الثاني3102-
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الـ ـقـ ـ ـ ـ ـرارات
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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قرار رقم  323مؤرخ في  02أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لجامعة برج بوعريريج
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  31منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة برج بوعريريج.

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  31مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131المواف ققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والم ققذكور أع ققبله ،يي ققدف ى ققذا القق قرار إل ققى تحدي ققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة برج بوعريريج.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة برج بوعريريج ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمقف مقديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة بقرج بقوعريريج ،كقل فيمقا يخصقو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13أفريل 3102

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسم والمقب

بن دعاس عبد الرحمان
سعد السعود فاطمة
بوالتوت فريد
سمماني العربي
مسعودان العربي
زرواتي رشيد
أكروف سمير
بوبترة جمال
بن واضح عمي
دوادؼ بمقاسم
بن يحي البشير
بوعزة خالد

الصفة

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

نائبة مدير الجامعة مكمف بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العممي

نائب مدير الجامعة مكمف بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل

نائب مدير الجامعة مكمف بالعبلقات الخارجية والتعاون والتنشيط واإلتصال والتظاىرات العممية

نائب مدير الجامعة مكمف بالتنمية واإلستشراف والتوجيو
عميد كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
عميد كمية الرياضايات واإلعبلم اآللي
عميد كمية العموم والتكنولوجيا
عميد كمية الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون
عميد كمية اآلداب والمغات
عميد كمية الحقوق والعموم السياسية (بالنيابة)
عميد كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير (بالنيابة)

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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رئيس المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا
عيدل صميح
رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
محم الصغير جيطمي
رئيس المجمس العممي لكمية اإلعبلم اآللي والرياضيات
بوبترة عبد الحق
رئيسة المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
عروؼ حورية
رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
مسعودان أحمد
رئيسة المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون
بومرفق صباح
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون
بن ثابت عبد الوىاب
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون
بعزيز نعيمة
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
مانع عمار
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
قرزيز محمود
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية اإلعبلم اآللي والرياضيات
مرواني عبد الباقي
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات
عبد الناصر مباركية
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العموم والتكنولوجيا
شوترؼ حسينة
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العموم والتكنولوجيا
كحول عبد الحميم
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
قيسوس مختار
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
بوجمعة سفيان
رئيس المكتبة المركزية لمجامعة
سعد الدين عبد الرزاق
أستاذ بجامعة سطيف
بوعافية دمحم
أستاذ بجامعة مسيمة
شيكوش جمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  325مؤرخ في  02أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  11منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة برج بوعريريج.
 بنققاء عمققى محاضققر إجتمققاع المجمققس العممققي لكميققة العمققوم اإلقتصققادية و التجاريققة وعمققوم التسققيير بتققاريخ  1و5ديسمبر .3103

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  11مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لكميققة العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة وعمققوم التسققيير بجامعققة
برج بوعريريج.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المــــادة  :3تح ققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء المجم ققس العمم ققي لكمي ققة العم ققوم اإلقتص ققادية والتجاري ققة وعم ققوم التس ققيير
بجامعة برج بوعريريج ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمقف مقديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة بقرج بقوعريريج ،كقل فيمقا يخصقو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13أفريل 3102

ققققققققققققققققققق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققق

اإلسم والمقب

دمحم الصغير جيطمي
خالد بوعزة
صالح بزة
بمقاسم رحالي
دمحم رزقي
حمزة لفقير
عبد القادر لحسين
رحيم حسين
موسى بن منصور
السعيد براىيمي
حمود سميم
آمال شوترؼ
أحمد بونقيب
عبد الناصر زغبيب
جمال سنتوجي
ميدؼ نزيو
عبد الوىاب معزة

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
عميد الكمية
نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة
نائب العميد مكمف بالدراسات ما بعد التدرج
رئيس قسم العموم اإلقتصادية
رئيس قسم عموم التسيير
رئيس قسم العموم التجارية
مدير وحدة بحث
مدير وحدة بحث
ممثل األساتذة لقسم العموم اإلقتصادية
ممثل األساتذة لقسم العموم اإلقتصادية
ممثل األساتذة لقسم عموم التسيير
ممثل األساتذة لقسم عموم التسيير
ممثل األساتذة لقسم عموم التجارة
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
مسؤول مكتبة الكمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  320مؤرخ في  02أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  11منقو ،المعقدل
والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

15

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة برج بوعريريج.
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بتاريخ  30نوفمبر .3103

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  11مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131المواف ققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والم ققذكور أع ققبله ،يي ققدف ى ققذا القق قرار إل ققى تحدي ققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة برج بوعريريج.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسقمية ألعضقاء المجمقس العممقي لكميقة اآلداب والمغقات بجامعقة بقرج بقوعريريج ،بالجقدول
الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمقف مقديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة بقرج بقوعريريج ،كقل فيمقا يخصقو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13أفريل 3102

قققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققق قققققققققققققققققققق

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
اإلسم والمقب
رئيسة المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
عروؼ حورية
عميد الكمية
ذاودؼ بمقاسم
نائب العميد
عبد الناصر مباركية
نائب العميد
دريسي صالح
رئيس قسم المغة العربية
عبد الكريم بن دمحم
رئيس قسم المغة الفرنسية
سميماني إسماعيل
ممثل األساتذة
صابرؼ بوبكر الصديق
ممثل األساتذة
صوالح كمثوم
ممثل األساتذة المساعدين
طمين دمحم األمين
مسؤول مكتبة الكمية
شبللي فؤاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  320مؤرخ في  02أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  11منقو ،المعقدل
والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

16

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة برج بوعريريج.
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بتاريخ  35نوفمبر .3103

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  11مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والمققذكور أع ققبله  ،يي ققدف ىققذا القققرار إل ققى تحدي ققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة برج بوعريريج.
المــــادة  :3تح ققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء المجم ققس العمم ققي لكمي ققة العم ققوم اإلجتماعي ققة واإلنس ققانية بجامع ققة ب ققرج
بوعريريج ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة بقرج بقوعريريج ،كقل فيمقا يخصقو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13أفريل 3102

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققق

اإلسم والمقب

زرواتي رشيد
مسعودان أحمد
قرزيز محمود
عوارم ميدؼ
جغبمو حمزة
مانع عمار
لفقير عمي
بولعشب زىير
مركشي حسان

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة

عميد كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
نائب عميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب عميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسم العموم اإلجتماعية
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية
ممثل األساتذة المساعدين
ممثل األساتذة المساعدين
مسؤول مكتبة الكمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  322مؤرخ في  02أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  11منقو ،المعقدل
والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

17

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة برج بوعريريج.
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعبلم اآللي بتاريخ  15جانفي .3102

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  11مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والمققذكور أع ققبله  ،يي ققدف ىققذا القققرار إل ققى تحدي ققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعبلم اآللي بجامعة برج بوعريريج.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعبلم اآللي بجامعة برج بوعريريج،
بالجدول الممحق بيذا الق ارر.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمقف مقديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة بقرج بقوعريريج ،كقل فيمقا يخصقو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13أفريل 3102

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس المجمي العممي لكمية الرياضيات واإلعبلم اآللي
بوبترة عبد الحق
عميد الكمية
أخروف سمير
نائب عميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
موىوب نصر الدين
نائب عميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
مرواني عبد الباقي
رئيس قسم اإلعبلم األلي
شريخي مراد
رئيس قسم الرياضيات
رحمون عز الدين
رئيس قسم البحث العممياتي
بن سموػ الشنيتي
ممثل األساتذة لقسم اإلعبلم اآللي
مصطفاؼ مسعود
ممثل األساتذة لقسم الرياضيات
منوني عبد العزيز
ممثل األساتذة لقسم البحث العممي
ميمل عباس
ممثل األساتذة لقسم البحث العممياتي
براىمي بوعبلم
ممثل األساتذة المساعدين
موساوؼ عمي
مسؤول مكتبة الكمية
لطيفي وسام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  310مؤرخ في  12أفريل  3102يتضمن تنظيم
الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب وسيرىا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-10المققؤرخ فققي  3جمققادػ األولققى  0133الموافققق  32جويميققة ،3110الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

18

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى القرار رقم  33المؤرخ في  00جوان  ،3115المتضمن إنشاء الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب،

يقـــــــــرر

المادة األول  :ييدف ىذا القرار إلى تنظيم الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب ،وسقيرىا ،وتقدعى فقي صقمب القنص
"الندوة ".
المـادة  :3الندوة ىيئة لمتشاور والتفكير واإلقتراح والتنسيق.
المـادة  :2تضم الندوة عمداء كميات الطب.
يمكن الندوة اإلستعانة بكل شخص يمكنو أن يفيدىا في أشغاليا.
المـادة  :1يرأس الندوة عميد ينتخب من طرف نظرائو لمدة سنتين ( )13قابمة لمتجديد مرة واحدة.
المـادة  :3تكمف الندوة بضمان تنسيق كل نشاطات التكوين في مرحمتي التدرج وما بعد التقدرج إسقتنادا إلقى تققارير
المجالس العممية والمجان البيداغوجية الوطنية والمجان البيداغوجية الجيوية والوطنية لمتخصصات.
وبيذا الصدد تكمف الندوة عمى وجو الخصوص  ،ب ق ق :
 ترقية كل نشاط بيداغوجي وعممي عمى مستوػ كميات الطب ،ال سيما:

 المبادرة بكل تجديد بيداغوجي و تشجيعو ومرافقتو، تطوير البحث حول الصحة عمى مستوػ كميات الطب، إنشاء شبكة وطنية لممتابعة والتكوين المتواصل ،خاصة باألساتذة اإلستشفائيين الجامعيين، دراسة إقتراحات فقتح مناصقب اإلقامقة ومناصقب األسقاتذة المسقاعدين واألسقاتذة المحاضقرين قسقم
"أ" واألسققاتذة ،وتكييفيققا مققع إحتياجققات المصققالح اإلستشققفائية الجامعيققة ومتطمبققات التققأطير عمققى
مستوػ ميادين التربصات.
 تنظيم تحسين المستوػ لفائدة األساتذة عن طريق دروس ومحاضرات وورشات متخصصة،
 تنسيق التظاىرات العممية الوطنية والدولية.
المـادة  :5تنتخب الندوة خبلل إجتماعيا األول ،رئيسا ،كما تعد نظاميا الداخمي وتصادق عميو وترسل نسخة عنقو
إلى وزير التعميم العال والبحث العممي.
المـادة  :0يتولى رئيس الندوة ما يأتي :
 ضمان سير الندوة،
 إعداد البرنامج السنوؼ لنشاطات الندوة،
 إستدعاء اإلجتماعات العادية وغير العادية،
 تزويد أعضاء الندوة بوثائق العمل،
 إعداد محاضر إجتماعات الندوة والحصيمة السنوية لنشاطاتيا.
المـادة  :0تضمن أمانة الندوة من طرف الكمية التي يتولى عميدىا رئاسة الندوة.
المـادة  :2تكمف أمانة الندوة بما يأتي:
 مساعدة الرئيس في تنظيم الندوة وتسميم وثائق العمل ألعضائيا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 إرسال اإلستدعاءات الخاصة بعقد إجتماعات الندوة في اآلجال المحددة،
 تبميغ محاضر اإلجتماعات إلى أعضاء الندوة والى وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ضمان حفع وثائق أعمال الندوة وصيانتيا.
المـادة  :01يمكن الندوة إنشاء لجان فرعية من بين أعضائيا لمساعدتيا في أشغاليا.
المادة  :00تجتمع الندوة في دورة عادية ثبلث ( )2مرات في السنة ،عمى األقل ،باستدعاء من رئيسيا.
تعقد إجتماعات الندوة كل ثبلثي من السنة عمى مستوػ كمية طب بالتداول بين الجيات ،شرق ،غرب ،وسط.
يمكن الندوة ،وعند الحاجة ،أن تجتمقع فقي دورة غيقر عاديقة بعسقتدعاء مقن رئيسقيا أو بطمقب مقن ثمثقي ()3/2
أعضائيا.
المادة  :03ال تصح إجتماعات الندوة إال بحضور ثمثي ( )3/2أعضائيا عمى األقل.
واذا لم يكتمل النصاب يعقد إجتماع ثان في آجال ال تتجاوز خمسة عشر ( )03يوما.
وتصح جينئذ إجتماعات الندوة ميما يكن عدد األعضاء الحاضرين.
المادة  :02يعد رئقيس النقدوة جقدول أعمقال القدورات العاديقة وغيقر العاديقة ويبمغقو إلقى وزيقر التعمقيم العقالي والبحقث
العممي.
ترسققل اإلسققتدعاءات مصققحوبة بجققدول األعمققال وكققل الوثققائق الضققرورية لسققير األشققغال إلققى األعضققاء
خمسة عشر ( )03يوما عمى األقل قبل التاريخ المقرر لعقد الدورة العادية وثمانية ( )0أيام عمى األقل
قبل التاريخ المقرر لعقد الدورة غير العادية.
المادة  :01تتوج مداوالت الندوة بمحضر إجتماع يعرض عمى األعضاء ،لممصادقة عميو خقبلل الثمانيقة ( )0أيقام
المواليققة لتققاريخ اإلجتمققاع ،وترسققل نسققخة عنققو إلققى وزيققر التعمققيم العققالي والبحققث العممققي وأعضققاء النققدوة
خبلل الخمسة عشر ( )03يوما الموالية لآلجال المذكورة أعبله.
المــادة  :03تحمققل مصققاريف سققير النققدوة عمققى حسققاب ميزانيققة التسققيير المخصصققة لكميققة الطققب التققي ينتمققي إلييققا
رئيسيا.
المادة  :05تمغى أحكام المواد  3إلى  01من الق ارر رقم  33المؤرخ في  00جوان  ،3115والمذكور أعبله.
المادة  :00يكمقف رؤسقاء المؤسسقات الجامعيقة المعنيقة بتطبيقق ىقذا الققرار القذؼ ينشقر فقي النشقرة الرسققمية لمتعمقيم
العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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قرار رقم  313مؤرخ في  03أفريل  3102يتضمن إنشاء
مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  312-22المققؤرخ فققي  30رجققب  0131الموافققق  20أكتققوبر  ،0222يحققددتنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي و سيرىا،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-22المققؤرخ فققي  30رجققب  0131الموافققق  20أكتققوبر  ،0222يحققددقواعد إنشاء مخبر البحث و تنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  0منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  322-13المقؤرخ فقي  00رجقب  0135الموافقق  05أوت  ،3113القذؼ يحقددميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-13المققؤرخ فققي  30ذؼ القعققدة  0135الموافققق  32ديسققمبر ،3113يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  013المؤرخ فقي  30جقوان  ،3113والمتضقمن تشقكيمة المجنقة القطاعيقة الدائمقةلمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،المعدل والمتمم،
 بناء عمى رأؼ المجنة القطاعيقة الدائمقة لمبحقث العممقي والتطقوير التكنولقوجي لقو ازرة التعمقيم العقالي والبحقث العممقيفي دورىا المنعقدة في .3103
 -بناء عمى إقتراح مدراء مؤسسات التعميم العالي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  0من المرسوم التنفيذؼ رقم  311-22المؤرخ في  30رجب  0131الموافق
 20أكتوبر  ،0222المذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحقث لقدػ بعقض مؤسسقات
التعميم العالي.
المـادة  :3تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدػ بعض مؤسسات التعميم العالي في ممحق ىذا القرار.
المـادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12أفريل 3102
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

جامعة األغواط :
 -0مخبر فيزياء وكيمياء المواد،
 -3مخبر اإلرشاد النفسي و تطوير أدوات القياس في الوسط المدرسي،
 -2مخبر الصحة النفسية،
 -1مخبر فيزياء المواد.
جامعة البميدة :
 -3مخبر
 -5مخبر
 -0مخبر
 -0مخبر
 -2مخبر

الجريمة واإلنحراف بين الثقافة والتمثبلت اإلجتماعية،
القانون والعقار،
كيمياء المواد الطبيعية والجزيئات الحيوية،
التنمية التنظيمية وادارة الموارد البشرية،
الجياز الحركي ونوعية العبلج في الصحة العمومية.

جامعة البويرة :
 -01مخبر تسيير وتثمين الموارد الطبيعية وضمان النوعية،
 -00مخبر العموم الحديثة في األنشطة البدنية والرياضية،
 -03مخبر المواد والتنمية المستدامة،
 -02مخبر الطرائق لممواد ،الطاقة ،المياه والبيئة.
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جامعة الجزائر : 0
 -01مخبر أمراض القمب والسرطان،
جامعة الجزائر : 2
 -03مخبر إستخدامات و تمقي المنتجات اإلعبلمية و الثقافية في الجزائر،
جامعة الجمفة :
 -05مخبر األتمتة التطبيقية والتشخيص الصناعي،
 -00مخبر األنشطة البدنية والرياضية في الجزائر،
 -00مخبر إصبلح النظام الدستورؼ الجزائرية ومتطمبات الحكم الراشد،
 -02مخبر سياسة التنمية الريفية في السيوب.
جامعة الشمف :
 -31مخبر اليياكل ،الجيوتقنية واألخطار،
 -30مخبر الرياضيات و تطبيقاتيا
 -33مخبر الضبط و اإلختبار والقياس والمحاكة في ميدان الميكانيك،
 -32مخبر تعميمية المغات وتحميل الخطاب،
 -31مخبر النشاط البدني والرياضي ،المجتمع ،التربية والصحة،
 -33مخبر القانون الخاص المقارن،
 -35مخبر المجتمع ومشاكل التنمية المحمية في الجزائر،
 -30مخبر القانون واألمن اإلنساني،
 -30مخبر البيولوجية الجزئية وعموم الجينوم واإلعبلم اآللي،
جامعة الطارف :
 -32مخبر الوظيفة والتطورية عمم البيئة،
 -21مخبر مراقبة العدوة – صحة – إنتاج واعادة إنتاج – تجربة والمعالجة الخموية لمحيوانات األليفة والمتوحشة،
جامعة المدية :
 -20مخبر اإلقتصاد الكمي والمالية الدولية،

جامعة الوادي :
 -23مخبر إستغبلل وتثمين المصادر الطاقوية الصحراوية،
 -22مخبر نظرية المؤثرات والمعادالت التفاضمية الجزئية ،أساسيات وتطبيقات،
جامعة باتنة
-21
-23
-25
-20
-20
-22
-11
-10
-13
-12

:
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر

التعميم العالي اإللكتروني وتدريس المغة والثقافة،
اآلليات المتقدمة وتحميل األنظمة،
دراسات في التاريخ والثقافة والمجتمع،
التطوير اإلبداع في التصميم البيئي لميياكل وميكانيكا الزالزل،
الفيزيولوجيا ،التسمم واألمراض الخموية والجزئية – الجزئيات الحيوية،
المتخيل الشفوؼ بين حضارة المشافية من جية ،وحضارتي الكتابة والصورة من جية أخرػ،
بنك اإلختبارات النفسية والمدرسية والمينية،
التطبيقات النفسية في الوسط العقابي،
تعبئة وتسيير الموارد المائية،
الدراسات السوسيو إقتصادية لمحياة اليومية،

جامعة بجاية :
 -11مخبر اإللكتروكيمياء ،التآكل والتثمين الطاقوؼ،
 -13مخبر المواد البيوليميرية المتقدمة،
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-15
-10
-10
-12
-31
-30
-33

مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر

ىندسة البناء والمعمار،
الميكانيك والمواد والطاقوية،
ىندسة طرائق األغشية وتقنيات الفصل واإلسترداد،
خصائص الفيزيائية – الكيميائية لممواد والحفز،
المعموماتية الطبية،
متعددة التخصصات الصحة والسكان،
اليندسة البيولوجية لمسرطان،

جامعة بسكرة :
 -32مخبر تنوع األنظمة اإليكولوجية وديناميكية أنظمة اإلنتاج الفبلحي في المناطق الجافة،
 -31مخبر الفيزياء الفوطونية والمواد الناتومترية المتعددة اإلستخدامات،
 -33مخبر فيزياء الشرائح الرقيقة وتطبيقاتيا،
 -35مخبر اإلعبلم اآللي الدكي،
 -30مخبر الدراسات النفسية واإلجتماعية،
 -30مخبر التشخيص ،التحكم ،المراقبة و اإلتصال بجامعة بسكرة،
 -32مخبر دراسات وبحوث في عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
جامعة بشار :
 -51مخبر الدراسات اإلقتصادية والتنمية المحمية في الجنوب الغربي،
جامعة تممسان :
 -50مخبر التحميل الغير خطي والرياضيات التطبيقية،
 -53مخبر الدراسات القانونية المتوسطة،
 -52مخبر الميكانيكا الحاسوبية،
 -51مخبر الحوكمة العمومية واإلقتصاد اإلجتماعي،
 -53مخبر الفنومينولوجيا وتطبيقاتيا،
جامعة تمنراست :
 -55مخبر الموروث العممي والثقافي لمطقة تامنغست،
 -50مخبر العموم والبيئة  :الموارد البيولوجية ،الجيوكيمياء-فيزياء التشريع والتطوير اإلجتماعي،
جامعة تيارت :
 -50مخبر فيزيولوجية النباتات المطبقة عمى الزراعة خارج التربة،
جامعة تيزي وزو :
 -52مخبر التمثبلت الفكرية والثقافية  :إبداع ،تواصل ،نقد،
 -01مخبر مجتمع -تربية-عمل،
جامعة جيجل :
 -00مخبر اليندسة المدنية والبيئة،
 -03مخبر الميكاترونيك،

جامعة خميس مميانة :
 -02مخبر التنمية المحمية والمقاولتية في والية عين الدفمى،
جامعة خنشمة :
 -01مخبر البحوث القانونية ،السياسية والشرعية،
 -03مخبر التأويل والدراسات الثقافية المقارنة،
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جامعة سعيدة :
 -05مخبر حماية حقوق اإلنسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعيا في الجزائر،
 -00مخبر تسيير المعمومات والمعطيات المعقدة،
جامعة سطيف :
 -00مخبر المجتمع الجزائرؼ المعاصر،
جامعة سكيكدة :
 -02مخبر النقل البحرؼ والموانئ في الجزائر،
جامعة سوق أىراس :
 -01مخبر عموم وتقنيات األحياء،
 -00مخبر اإلعبلم اآللي والرياضيات،
 -03خبر الشباب والمشكبلت اإلجتماعية،
جامعة سيدي بمعباس :

 -02مخبر إدارة اإلبتكار والتسويق،
 -01مخبر اليياكل والمواد المتقدمة في اليندسة المدنية واألشغال العمومية،
 -03مخبر الكيمياء الفيزيائية لممواد المتقدمة،

جامعة عنابة :
 -05مخبر ىندسة األنظمة المعقدة،
 -00مخبر الذكاء اإلقتصادؼ والتنمية المستدامة،
 -00مخبر البحوث العصبية في أمراض الكمى والمسالك البولية والتناسمية،
 -02مخبر المدينة والتراث المعمارؼ ،الحضرؼ والمشيدؼ،
 -21مخبر المتعدد التخصصات في التربية وفن التعميم،
 -20مخبر تنية و مراقبة التحضيرات الصيدلية اإلستشفائية،
 -23مخبر التحاليل الحضرية والبيئة،
 -22مخبر المواد النانومترية-تآكل ومعالجة السطوح،
جامعة غميزان :
 -21مخبر البيئة المركبات الطبيعية النباتية وتكنولوجيا التغذية،
 -23مخبر إدارة األسواق المالية بعستخدام األساليب الرياضية واإلعبلم اآللي،
 -25مخبر اليندسة الصناعية والتنمية المستدامة،
جامعة قالمة :
 -20مخبر السيميكات ،البوليميرات والمركبات النانومتربية،
 -20مخبر التحكم المتقدم،
 -22مخبر الميكانيكا التطبيقية لممواد الجديدة،
جامعة قسنطينة: 0
 -011مخبر البيوتكنولوجيا وجودة األغذية،
جامعة قسنطينة: 3
 -010مخبر الدراسات والبحوث التسويقية،
جامعة قسنطينة: 2
 -013مخبر عمارة ،مدينة ،مين و تكوين،
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جامعة مستغانم :
 -012مخبر الخالدونية الجديدة
 -011مخبر الدراسات اإلتصالية واإلعبلمية وتحميل الخطاب،
 -013مخبر العقاقير والعبلج بالنباتات الطبية،
 -015مخبر تكنولوجيا وخصائص المادة الصمبة،
 -010مخبر المحيط المغوؼ واستعماالت المغة الفرنسية في الجزائر  :معالجة كمية،
 -010مخبر الجماليات البصرية في الممارسات الفنية الجزائرية،
جامعة مسيمة :
 -012مخبر فيزياء المواد وتطبيقاتيا،
 -001مخبر سيميولوجيا المسرح بين النظرية والتطبيق،
جامعة معسكر :
 -000مخبر
 -003مخبر
 -002مخبر
 -001مخبر

اإلعبلم الجغرافي اآللي البيئة والمحيط،
تحميل واستشراف و تطوير الوظائف والكفاءات،
ىندسة الطرائق وكيمياء المحاليل،
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،بحث وابداع،

جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا :
 -003مخبر البحوث العممية والتوفيقات وعموم اإلعبلم اآللي العممية والطرق العشوائية،
 -005مخبر نمذجة ،تحقق وتقييم األنظمة المركبة،
 -000مخبر البحث والدراسات في التييئة والتعمير،
 -000مخبر ميكانيك الطاقة ونظم التحويل،
 -002مخبر اإلعبلم اآللي الذكي و الرياضيات والتطبيق،
جامعة ورقمة :
 -031مخبر
 -030مخبر
 -033مخبر
 -032مخبر

التطبيقات الكمية في العموم اإلقتصادية والمالية،
جودة البرامج في التربية الخاصة والتعميم المكيف،
زراعة النخيل،
عموم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية،

جامعة وىران :
 -031مخبر
 -033مخبر
 -035مخبر
 -030مخبر
 -030مخبر
 -032مخبر
 -021مخبر
 -020مخبر
 -023مخبر
 -022مخبر
 -021مخبر

البيولوجية الجزئية والوراثة لمكائنات الدقيقة،
الداللة في المستويات المسانية في التراث األدبي الجزائرؼ،
اليياكل المتوازية ،المحمولة والحساب المكثف،
أنظمة المعمومات واألرشيف في الجزائر .تحوالت تكنولوجية ،ممارسات مينية ومعايير دولية،
العموم الجنائية،
عبلج األسنان التحفظي وأمراض القمب،
إدارة األلم المزمن في الغرب الجزائرؼ،
التطوير الصيدالني،
الدراسات المغاربية ،النخب وبناء الدولة الوطنية،
التراث و الفكر المعاصر  :الفمسفة والفنون والممارسات اإلجتماعية،
رصد السكتة الدماغية،

جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا :
 -023مخبر النانوىيكمية الوظيفية اإليكولوجية لمواد،
 -025مخبر كيمياء المواد الغير عضوية والتطبيقات،
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 -020مخبر
 -020مخبر
 -022مخبر
 -011مخبر

إلكترونيك القدرة ،الطاقة الشمسية واألتوماتيكية،
تحضير المركبات العضوية و التشخيص الكيميائي-الفزيائي الجزئيات الحيوية وتأثيراتيا عمى البيئة،
األنظمة الدقيقة واألنظمة المضمنة،
التنمية المستدامة لمطاقة الكيربائية،

المركز الجامعي البيض :
 -010مخبر تشريعات حماية الوظيفة العامة،
المركز الجامعي تيبازة :
 -013مخبر اإلقتصاد والتنمية،
 -012مخبر الجغرافيا اإلقتصادية والتبادل الدولي،
المركز الجامعي عين تيموشنت :
 -011مخبر الكيمياء التطبيقية،
 -013مخبر األسواق التشغيل ،التشريع والمحاكاة في الدول المغاربة،
 -015مخبر الخطاب التواصمي الجزائرؼ الحديث  :األدبي ،الديني ،اإلعبلمي ،اإلشيارؼ ،دراسة وتحميل،
المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران :
 -010مخبر البيوميكانيك التطبيقية والبيومواد،
المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي :
 -010مخبر الحوكمة ،اإلقتصاد المؤسسي والنمو المستدام،
المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات :
 -012مخبر ىندسة المناجم،
المدرسة التحضيرية في العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير :
 -031مخبر اإلقتصاد التطبيقي لممؤسسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  312مؤرخ في  10أفريل  3102يتمم القرار المؤرخ في  21ديسمبر 3103

المتضمن إعالن نتائج الدورة التاسعة والعشرون ( )32لمجنة الجامعية الوطنية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  021-10الم ققؤرخ ف ققي  30ربي ققع الث ققاني  0132المواف ققق  12م ققاؼ ،3110المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
 بمقتضى الققرار المقؤرخ فقي  21ديسقمبر  ،3103المتضقمن إعقبلن نتقائج القدورة التاسقعة والعشقرون ( )32لمجنقةالجامعية الوطنية،
 -بناء عمى محاضر إجتماعات فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة التاسعة والعشرون،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تتقمم المادة األولى من القرار المؤرخ في  21ديقسمبر  3103والمذكور أعبله وتحقرر كاآلتي :
"المـــادة األولـــ  :يعتب ققر األس ققاتذة المحاضق قرين قس ققم "أ" اآلتي ققة أسق قماؤىم حس ققب الترتي ققب اإلس ققتحقاقي
مؤىمون لمترقية إلى رتبة أستاذ.
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-10
-13
-12
-11
-13
-15
-10
-10
-12
-01
-00
-03
-02
-01
-03
-05
-00
-00
-02
-31
-30
-33
-32
-31
-33
-35
-30
-30
-32
-21
-20
-23
-22
-21
-23
-25
-20
-20
-22
-11

الديب بمقاسم
بمعام غالم
يعقوبي بمعباس
مقراني لخضر
أحمد فواتيح زوبير
عمروش عبد الرحمان
مدلس كريم
قاسيمي العربي
رحموني خديجة (م) حناوؼ
بن منصور عبد الحميم
شيخي خالد
عبللي أحمد
زبيش توفيق
عيادؼ خالد
العوفي عبد هللا
مرزوق مصطفى
قارش توفيق
م ارزقة فتيحة
أيت مختار (م) عبلق خديجة
جميمي عبد الرزاق
بن ميمون يوسف
بوزيت دمحم
حموش كمال
بن عمران نصيرة
جبار نبيل
عاشور طارق
ناصر سعيد
حرماص دمحم نقيب
لعربي بوعبلم
بولوفة عبد السبلم
حداد إسماعيل
بن كحمة يوب خالد
مكاكية معزة نصر الدين
حسني مراد
مساسط صالح
عروف عبد المالك
عميمي باية
موساوؼ (م) بوعبلق سميرة
بن سالم أحمد
خمف هللا بوجمعة
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فرع التكنولوجيا

ىندسة معمارية
اعبلم اآللي
اإلعبلم اآللي
اآلالت الكيربائية
اإللكترونيك
اإللكترونيك
اإللكتروتقني
ىندسة المواد
فيزياء إلكترونية
عموم المواد
الكيرباء التقنية
اإللكتروتكنيك
الطيران
البصريات ومكانيك الدقة
إلكترونيك
فيزياء طاقوية و مواد
اليندسة المدنية
إلكترونيك
ىندسة مدنية
ىندسة معمارية
اإللكتروتيكنيك
اليندسة البحرية
األتوماتيك
اإلعبلم اآللي
اليندسة المدنية
اليندسة الميكانيكية
اإللكترونيك
تحكم آلي
اليندسة الميكانيكية
إلكترونيك
ىندسة مدنية
ىندسة الطرائق
اإللكترونيك
إلكتروتقني
جيوتقني
ىندسة معمارية
الفيزياء المواد
إعبلم آلي
كيرباء تقنية
ىندسة معمارية

ج .باتنة
ج .وىران
ج .وىران
ج .األغواط
ج .العموم والتكنولوجيا
ج .العموم والتكنولوجيا
ج .سيدؼ بمعباس
ج .وىران
ج .تممسان
ج .تممسان
ج .باتنة
ج .العموم والتكنولوجيا
ج .البميدة
ج .سطيف
ج .بشار
ج .البميدة
ج .باتنة
ج .العموم والتكنولوجيا
ج .العموم والتكنولوجيا
ج .سطيف
ج .معسكر
ج .العموم والتكنولوجيا
ج .تيزؼ وزو
ج .العموم والتكنولوجيا
ج .قسنطينة
ج .سيدؼ بمعباس
ج .البميدة
ج .سطيف
ج .خميس مميانة
ج .سطيف
ج .العموم والتكنولوجيا
ج .العموم والتكنولوجيا
ج .العموم والتكنولوجيا
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.

وىران
ىوارؼ بومدين

وىران

ىوارؼ بومدين
ىوارؼ بومدين

ىوارؼ بومدين
وىران

ىوارؼ بومدين
ىوارؼ بومدين
وىران
العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
سكيكيدة
باتنة
العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
باتنة
المسيمة
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-55
-50
-50
-52
-01
-00
-03
-02
-01
-03
-05
-00
-00
-02
-01
-00

قريعة دمحم
مساسي نادية
قدير عبد الكريم
طالب أحمد (م) شعباني مميكة
شمبي جيبللي
بن نعيش عبد الكريم
بمونار لمين
ساحمي أحمد
زقنيني بوبكر
بمقاسم (م) بن صادوق كنزة
ميرؼ زين العابدين
شريف األمين
بوشارب عبد الوىاب
مخموف دمحم
طامين توفيق
بمقاضي مصطفى
بوكشرة ندير
ببلل عزوزؼ
أزرار أعراب
بوادة موسى
غريب حسين
زيدؼ سيدؼ أحمد
بوقزال ساعد
عبوبو عبد الناصر
شبيرة سالم فؤاد
حجاب حدة
خمعي عمر
بوناية كمال
حمودة عبد المطيف
بوكرام عبد هللا
مزنار (م) يدو نصيرة
بوعمي المحمون
بن الشطي أحمد
صيقع جمال
عواشرية زروال
حمودؼ (م) سالم زينب
سنوسي دمحم
نبو دمحم
خزناجي نادية
بختن عبد هللا
جابي إسماعيل
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ىندسة األساليب
عمران
اليندسة المدنية
ىندسة كيميائية
اإللكترونيك
ميكانيك
اليندسة المدنية
اليندسة الميكانيكية
إلكترونيك
ىندسة الطرائق
ىندسة التطبيق
الرؼ
اليندسة المعمارية
ميكانيك
اليندسة الميكانيكية
اليندسة البحرية
ىندسة مدنية
الرؼ
إلكترونيك
كيمياء صناعية
اليندسة البيئية
إلكتروتقني
إلكترونيك
كيرباء تقنية
ىندسة الطرائق
اليندسة المدنية
اليندسة الميكانيكية
ىندسة كيربائية
الشبكات الكيربائية
إعبلم آلي
كيمياء صناعية
اليندسة الميكانيكية
ىندسة ميكانيكية
معالجة اإلشارة
ميكانيك الطاقة
ىندسة كيميائية
اإلعبلم اآللي
اليندسة الميكانيكية
ىندسة كيربائية
المواد
ميكانيك الدقة

ج .المدية
ج .قسنطينة
ج .باتنة
ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي وىران
ج .سطيف
ج .بسكرة
ج .العموم والتكنولوجيا وىران
ج .األغواط
ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
ج .قسنطينة
ج .العموم والتكنولوجيا وىران
ج .قسنطينة
ج .سيدؼ بمعباس
ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
ج .تممسان
ج .الجمفة
ج .بومرداس
ج .خميس مميانة
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ج .سيدؼ بمعباس
ج .سطيف
ج .بسكرة
ج .األغواط
ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
ج .قسنطينة
ج .قالمة
ج .سطيف
ج .سطيف
ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
ج .بومرداس
ج .األغواط
ج .المسيمة
ج .باتنة
ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
ج .وىران
ج .بشار
ج .العموم و التكنولوجيا ىوارؼ بومدين
ج .مستغانم
ج .سطيف
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-03
-02
-01
-03
-05

صارؼ حمود
حظرؼ بغداد
سحنون دمحم
بوزيد عبد الرزاق
سعداوؼ أرزقي

 -00مزوز حمودؼ
 -10زلقي عمار
 -13خبلف جمال

إلكترونيك
الفيزياء المواد
اإللكترونيك
ىندسة الطرائق
ىندسة مدنية
ىندسة ميكانيكية

المدرسة الوطنية العميا البحرية
ج .مستغانم
ج .سيدؼ بمعباس
ج .برج بوعريريج
ج .تيزؼ وزو
ج .باتنة

فرع عموم الطبيعة والحياة

عموم الطبيعة والحياة
العموم الفبلحية

ج .أم البواقي
المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

 -11بن شعبان مسعود

ميكروبيولوجيا

ج .البميدة

 -15دربال فريد

عموم البحار

 -12بن صبلمة دمحم
 -13جمعي رشيد

العموم الفبلحية

ج .عنابة

العموم الفبلحية

ج .عنابة

 -10بوشريط زىية (م) عثماني

البيولولجيا

ج .تممسان

البيولوجيا

ج .عنابة

 -12بودربالة دمحم
 -01زروق دمحم مييوب

عموم الحياة

ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين

بيولوجية

ج .سطيف

 -03عميروش (م) حمزة نبيمة

بيولوجيا

 -01جيرار ناصر

بيولوجيا الحيوان

 -10الغوفي سميمة

 -00دحامنة صميحة

ج .وىران

بيولوجيا الحيوان

ج .سطيف

بيولوجيا الحيوان

ج .قسنطينة

 -03لعمارة سيد أحمد شوقي

بيومديكل

ج .وىران

 -00أومونة مصطفى

عموم الحياة

 -02بن حيزية يامين

ميكروبيولوجيا تطبيقية

ج .قسنطينة

 -30كشو مولود

 -33برانس زيدان
 -32حرشاوؼ (م) وافي مباركة سعيدة

عمم األحياء الدقيقة

ج .بجاية

العموم البيولوجية

ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين

 -33غرزولي رشيد

بيولوجيا النبات

 -02أمداح سعاد

 -05منصور حميدؼ
 -00ىشام شافي
 -31حميدة فريد

 -31بن سمطان سميرة

عموم األرض

ىيدرولوجيا

ج .عنابة

العموم البيولوجية

عمم األحياء الدقيقة

بيولوجيا الحيوان

 -35قادم ضوء الحسيين
 -30رقيق سعد حسن عبد الحميم

العموم الفبلحية

 -21حموش سجية
 -20عومارؼ (م) بوغالي نعيمة

بيولوجيا

بيولوجيا الحيوان

 -22بن لحسن خيرة

بيولوجيا

 -32بمعيدؼ عبد الحكيم

 -23ماروك عباس

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ج .سطيف
ج .وىران

عموم الطبيعة

 -30خروب كريمة

ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين

ج .المدية

المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل

ج .عنابة
ج .عنابة

ج .سطيف

ج .قسنطينة

ميكروبيولوجيا تطبيقية

ج .قسنطينة

عموم األرض

ج .أم البواقي

ديناميكية األحواض الرسوبية

ج .مستغانم

ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
ج .تممسان

ج .وىران

الثالثي

الثاني3102-

29

العموم البيولوجية

ج .تيزؼ وزو

 -25بركة (م) دىان زىرة

الجيوفيزياء

ج .العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين

 -20ونان غنية

عموم الفبلحة

 -21بن سعاد فروجة

عموم األرض

 -23بن صاولة فوزية

 -20مكسم عمارة ليمى

ج .تممسان

بيولوجيا النبات

ج .عنابة

 -11أحمد عمي جميمة (م) سعدودؼ

بيولوجيا الحيوان

بيولوجيا

ج .سطيف
ج .تيزؼ وزو

 -13مارة مصطفى

بيولوجيا

ج .بجاية

 -11حميدشي دمحم عبد الحفيع

عموم الطبيعة والحياة

ج.قسنطينة

 -15روينة إسماعيل

عمم الحيوان

المدرسة العميا لؤلساتذة القبة

 -22بونشادة مصطفى
 -10مصمي فريدة
 -12قاسم رشيد

 -13بوجيبة عبد القادر

المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة الحراش

البيولوجيا

ج .وىران

بيولوجيا

ج .سطيف

عموم الفبلحة

ج .الشمف

" ............................الباقي بدو تغيير."................................
المـادة  :3يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولقو إبتقداء مقن  30ديسقمبر  3103والقذؼ
سينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  313مؤرخ في  10أفريل  3102يحدد القائمة
اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  31منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة برج بوعريريج.

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  31مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة

 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة برج بوعريريج.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة برج بوعريريج ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمقف مقديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة بقرج بقوعريريج ،كقل فيمقا يخصقو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  13أفريل 3102

اإلسم والمقب

الصفة

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

بن دعاس عبد الرحمان
سعد السعود فاطمة
بوالتوت فريد
سمماني العربي

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
نائبة مدير الجامعة مكمف بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العممي
نائب مدير الجامعة مكمف بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل
نائب مدير الجامعة مكمف بالعبلقات الخارجية والتعاون والتنشيط واإلتصال والتظاىرات العممية

أكروف سمير
بوبترة جمال

عميد كمية الرياضايات و إلعبلم اآللي
عميد كمية العموم والتكنولوجيا

مسعودان العربي
زرواتي رشيد

بن واضح عمي
دوادؼ بمقاسم

بن يحي البشير
بوعزة خالد
عيدل صميح

نائب مدير الجامعة مكمف بالتنمية واإلستشراف والتوجيو
عميد كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية

عميد كمية الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون
عميد كمية اآلداب والمغات
عميد كمية الحقوق والعموم السياسية (بالنيابة)
عميد كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير (بالنيابة)
رئيس المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا

محم الصغير جيطمي
بوبترة عبد الحق
عروؼ حورية
مسعودان أحمد

رئيسة المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية

مانع عمار
قرزيز محمود

ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية

بومرفق صباح
بن ثابت عبد الوىاب
بعزيز نعيمة

رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
رئيس المجمس العممي لكمية اإلعبلم اآللي والرياضيات

رئيسة المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون

مرواني عبد الباقي
عبد الناصر مباركية
شوترؼ حسينة

ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية اإلعبلم اآللي والرياضيات
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات
ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العموم والتكنولوجيا

قيسوس مختار
بوجمعة سفيان
سعد الدين عبد الرزاق

ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
رئيس المكتبة المركزية لمجامعة

كحول عبد الحميم

بوعافية دمحم
شيكوش جمال

ممثل األساتذة مصف األستاذية لكمية العموم والتكنولوجيا

أستاذ بجامعة سطيف
أستاذ بجامعة مسيمة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
الثالثي
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قرار رقم  315مؤرخ في  10أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة غرداية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  31منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة غرداية.
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بتاريخ  2و 01فيفرؼ .3102

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  31مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة غرداية.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة غرداية ،بالجدول
الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10أفريل 3102

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققق

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم اإلنسانية
أوالد سعيد أحمد
عميد كمية الحقوق والعموم السياسية
وينتن مصطفى
رئيس قسم الحقوق
عجيمة دمحم
ممثل األساتذة مصف األستاذية عن الكمية
كيحول بوزيد
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " ب "
حاج دمحم قاسم
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
عبد النبي مصطفى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  310مؤرخ في  10أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

32

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  31منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة غرداية.
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بتاريخ  00و 02ديسمبر .3103

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  31مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغقات بجامعقة غردايقة ،بالجقدول الممحقق
بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
بن سعد دمحم السعيد
عميد كمية اآلداب والمغات
بوتردين يحي
رئيس قسم المغة واألدب العربي
حمودة مصطفى
رئيس قسم المغة واألدب الفرنسي
أوالد ىدار صفاء
ممثل األساتذة مصف األستاذية عن قسم المغة واألدب العربي
الغمارؼ مصطفى
رئيس المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي
سرقمة عاشور
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
رمضاني أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  310مؤرخ في  10أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  31منقو ،المعقدل و
المتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-
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 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة غرداية.
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بتاريخ  02جانفي .3102

يقـــــــــرر
المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  31مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة

 0131المواف ققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والم ققذكور أع ققبله ،يي ققدف ى ققذا القق قرار إل ققى تحدي ققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لكميققة العمققوم اإلجتماعيققة واإلنسققانية بجامعققة غردايققة،
بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

اإلسم والمقب

بحاز إبراىيم
بوساليم صالح
عواريب لخضر
رميمي رضا
باجو مصطفى
خواجة عبد العزيز
وينتن مصطفى
شويرف عبد العالي
بقادير عبد الرحمان

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

حرر بالجزائر في  10أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
عميد كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
رئيس قسم العموم اإلنسانية
رئيس قسم العموم اإلجتماعية
رئيس المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية
ممثل األساتذة مصف األستاذية عن قسم العموم اإلنسانية
ممثل األساتذة مصف األستاذية عن قسم العموم اإلجتماعية
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " ب "
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  312مؤرخ في  10أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  31منقو ،المعقدل
والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

34

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة غرداية.
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العمقوم اإلقتصقادية والتجاريقة وعمقوم التسقيير بتقاريخ  03ديسقمبر.3103

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  31من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة
اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة غرداية.
المــــادة  :3تح ققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء المجم ققس العمم ققي لكمي ققة العم ققوم اإلقتص ققادية والتجاري ققة وعم ققوم التس ققيير
بجامعة غرداية ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
اإلسم والمقب
معراج ىوارؼ
رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
عميد كمية العموم اإلقتصادية و التجارية وعموم التسيير
بمعور سميمان
رئيس قسم عموم التسيير
شنيني عبد الرحيم
رئيس قسم العموم اإلقتصادية
عمي سعيد حمزة
رئيس قسم العموم التجارية
تيماوؼ عبد المجيد
ممثل األساتذة مصف األستاذية عن قسم العموم التجارية
غزيل دمحم ميمود
ممثل األساتذة مصف األستاذية عن قسم العموم اإلقتصادية
مصيطفى عبد المطيف
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " ب "
عجيمة دمحم
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
لعمور رميمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  331مؤرخ في  10أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم العموم اإلنسانية لكمية العموم اإلجتماعية و اإلنسانية بجامعة غرداية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  31منقو ،المعقدل
والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

35

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة غرداية.
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية بتاريخ  03ديسمبر .3103

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  31من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسقم العمقوم اإلنسقانية لكميقة العمقوم اإلجتماعيقة واإلنسقانية
بجامعة غرداية ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية
باجو مصطفى
رئيس قسم العموم اإلنسانية
عواريب لخضر
نائب رئيس قسم العموم اإلنسانية
مبلخ عبد الجميل
أستاذ التعميم العالي
بحاز إبراىيم
أستاذ محاضر قسم " أ "
بوساليم صالح
أستاذ محاضر قسم " أ "
وينتن مصطفى
أستاذ محاضر قسم " ب "
مونة عمر
أستاذ محاضر قسم " ب "
شويرف عبد العالي
أستاذ مساعد قسم " أ "
كواتي مسعود
أستاذ مساعد قسم " أ "
بن صغير يمينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  330مؤرخ في  10أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  31منقو ،المعقدل
والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

36

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة غرداية.
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بتاريخ  1و  02ديسمبر .3103

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  31مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية العمقوم اإلجتماعيقة واإلنسقانية
بجامعة غرداية.
المــــادة  :3تح ققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء المجن ققة العممي ققة لقس ققم المغ ققة واألدب العرب ققي لكمي ققة العم ققوم اإلجتماعي ققة
واإلنسانية بجامعة غرداية ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10أفريل 3102
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اإلسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي
سرقمة عاشور
رئيس قسم المغة واألدب العربي
حمودة مصطفى
أستاذ محاضر قسم " أ "
بوتردين يحي
أستاذ محاضر قسم " أ "
الغمارؼ مصطفى
أستاذ محاضر قسم " أ "
بن سعد دمحم السعيد
أستاذ مساعد قسم " أ "
غزيل بمقاسم
أستاذ مساعد قسم " أ "
بوعبلم بوعامر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  333مؤرخ في  10أفريل  3102يتضمن حل مخبر البحث بعنوان "البناء والبيئة"
ومخبر البحث بعنوان "البيوتكنولوجيات البيئة وىندسة المناىج" وتحويميما إل وحدة بحث
في اليندسة والبيئة لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضق ققى القق ققانون رقق ققم  00-20المقققؤرخ فق ققي  32ربيق ققع االثق ققاني  0102الموافق ققق  33أوت  ،0220المتضق ققمنالقانون التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي  ،3113-0220المعدل والمتمم،
 بمقتضى القانون رقم  13-22المقؤرخ فقي  00ذؼ الحجقة  0102الموافقق  1أفريقل  ،0222والمتضقمن الققانونالتوجييي لمتعميم العالي ،المعدل والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

37

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  312-22المؤرخ في  30رجب  0131الموافق  20أكتوبر  ،0222الذؼ يحددتنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  311-22المؤرخ في  30رجب  0131الموافق  20أكتوبر  ،0222الذؼ يحددقواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  330-22المؤرخ في  0شعبان  0131الموافق  05نوفمبر  ،0222الذؼ يحددكيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  303-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110المتضمنتحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة ،المعدل،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  00المؤرخ في  33جويميقة  ،3111المتضقمن إنشقاء مخقابر بحقث ضقمن مؤسسقات التعمقيموالتكوين العاليين ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  13المققؤرخ فققي  3فيفققرؼ  ،3110المتضققمن إنشققاء مخققابر بحققث ضققمن مؤسسققات التعمققيموالتكوين العاليين ،المعدل،
 بناء عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خبلل دورتيا المنعقدة شير جانفي.3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة  2من المرسوم التنفيذؼ رقم  330-22المؤرخ في  0شعبان
 0131الموافققق  05نققوفمبر  0222والمققذكور أعققبله ،تنشققأ لققدػ المدرسققة الوطنيققة المتعققددة التقنيققات
وحدة بحث في اليندسة والبيئة.
المـادة  :3يحل مخبر البحث بعنوان "البناء والبيئة" المنشأ بموجب القرار رقم  00المؤرخ في  33جويمية ،3111
ومخبر البحث بعنوان "البيوتكنولوجيات البيئيقة وىندسقة المنقاىج" المنشقأ بموجقب الققرار رققم  13المقؤرخ
في  3فيفرؼ  ،3110المعدلين والمذكورين أعبله ،ويحوالن إلى وحدة بحث في اليندسة والبيئة.
المـادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  332ق ارر مؤرخ في  10أفريل  3102يتضمن حل مخبر البحث بعنوان
"عموم لغوية –عموم عصبية معرفية-إتصال" وتحويمو إل وحدة بحث بعنوان
"عموم عصبية معرفية–أرطفونيا–إضطرابات الصوت" لدى جامعة الجزائر3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضق ققى القق ققانون رقق ققم  00-20المقققؤرخ فق ققي  32ربيق ققع االثق ققاني  0102الموافق ققق  33أوت  ،0220المتضق ققمنالقانون التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي  ،3113-0220المعدل والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

38

 بمقتضى القانون رقم  13-22المقؤرخ فقي  00ذؼ الحجقة  0102الموافقق  1أفريقل  ،0222والمتضقمن الققانونالتوجييي لمتعميم العالي ،المعدل والمتمم،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  312-22المؤرخ في  30رجب  0131الموافق  20أكتوبر  ،0222الذؼ يحددتنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  311-22المؤرخ في  30رجب  0131الموافق  20أكتوبر  ،0222الذؼ يحددقواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  330-22المؤرخ في  0شعبان  0131الموافق  05نوفمبر  ،0222الذؼ يحددكيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا،

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  31منقو ،المعقدل

والمتمم،

 -بمقتض ق قى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  211-12المق ققؤرخ فق ققي  2ذؼ القع ققدة  0121الموافق ققق  33أكتق ققوبر ،3112

المتضمن إنشاء جامعة بوزريعة،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  001-01المؤرخ فقي  3شقعبان  0120الموافقق  01جويميقة  ،3101المتضقمنتغيير تسمية جامعة دالي إبراىيم،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القرار رقم  00المؤرخ في  33جويميقة  ،3111المتضقمن إنشقاء مخقابر بحقث ضقمن مؤسسقات التعمقيموالتكوين العاليين ،المعدل،

 بنقاء عمققى رأؼ المجنققة القطاعيققة الدائمقة لمبحققث العممققي والتطققوير التكنولققوجي خقبلل دورتيققا المنعقققدة شققير جققانفي.3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة  2من المرسوم التنفيذؼ رقم  330-22المؤرخ في  0شعبان
 0131المواف ققق  05ن ققوفمبر  0222والم ققذكور أع ققبله ،تنش ققأ ل ققدػ جامع ققة الج ازئ ققر  3وح ققدة بح ققث
بعنوان " عموم عصبية معرفية – أرطفونيا – إضطرابات الصوت ".

المـادة  :3يحقل مخبقر البحقث بعنقوان "عمقوم لغويقة–عمقوم عصقبية معرفيقة-إتصقال" المنشقأ بموجقب الققرار رققم 00

المققؤرخ فققي  33جويميققة  ،3111المعققدل والمققذكور أعققبله ،ويحققول إلققى وحققدة بحققث بعن قوان "عمققوم
عصبية معرفية – أرطفونيا – إضطرابات الصوت".

المـادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  01أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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قرار رقم  331مؤرخ في  10أفريل  3102يتضمن حل مخبر البحث بعنوان "إدارة وتنمية
الموارد البشرية" وتحويمو إل وحدة بحث بعنوان "تنمية الموارد البشرية" لدى جامعة سطيف3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضق ققى القق ققانون رقق ققم  00-20المقققؤرخ فق ققي  32ربيق ققع االثق ققاني  0102الموافق ققق  33أوت  ،0220المتضق ققمنالق ققانون الت ققوجييي والبرن ققامج الخماسق ققي ح ققول البح ققث العممق ققي والتط ققوير التكنول ققوجي  ،3113-0220المعقققدل
والمتمم،
 بمقتضى القانون رقم  13-22المقؤرخ فقي  00ذؼ الحجقة  0102الموافقق  1أفريقل  ،0222والمتضقمن الققانونالتوجييي لمتعميم العالي ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  312-22المؤرخ في  30رجب  0131الموافق  20أكتوبر  ،0222الذؼ يحددتنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  311-22المؤرخ في  30رجب  0131الموافق  20أكتوبر  ،0222الذؼ يحددقواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  330-22المؤرخ في  0شعبان  0131الموافق  05نوفمبر  ،0222الذؼ يحددكيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت  ،3112الذؼيحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  31منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  211-12المق ققؤرخ فق ققي  2ذؼ القع ققدة  0121الموافق ققق  33أكتق ققوبر ،3112المتضمن إنشاء جامعة بوزريعة،
 بمقتضقى المرسقوم التنفيقذؼ رققم  111-00المقؤرخ فقي  2محقرم  0122الموافقق  30نقوفمبر  ،3100المتضققمنإنشاء جامعة سطيف،3
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  00المؤرخ في  33جويميقة  ،3111المتضقمن إنشقاء مخقابر بحقث ضقمن مؤسسقات التعمقيموالتكوين العاليين ،المعدل،
 بناء عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خبلل دورتيا المنعقدة شير جانفي.3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة  2من المرسوم التنفيذؼ رقم  330-22المؤرخ في  0شعبان
 0131الموافق  05نوفمبر  0222والمذكور أعبله ،تنشأ لدػ جامعة سطيف  3وحدة بحقث بعنقوان
" تنمية الموارد البشرية ".
المـادة  :3يحل مخبر البحث بعنوان "إدارة و تنمية الموارد البشرية" المنشأ بموجقب الققرار رققم  00المقؤرخ فقي 33
جويمية  ،3111المعدل والمذكور أعبله ،ويحول إلى وحدة بحث بعنوان "تنمية الموارد البشرية".
المـادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01أفريل 3102
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األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-

40

قرار رقم  333مؤرخ في  01أفريل  3103يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  322-13المؤرخ في  00رجب  0135الموافقق  05أوت  ،3113القذؼ يحقددميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  01منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  315-10المققؤرخ فققي  5رجققب  0132الموافققق  2جويميققة  3110والمتضققمنإنشاء مركز جامعي بغميزان ،ال سيما المادة  3منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المــادة األولــ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  01مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  322-13المققؤرخ فققي  00رجققب 0135

الموافققق  05أوت  3113و المققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء
مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء مجمققس إدارة المققد المركققز الجققامعي بغمي قزان وفققق الجققدول الممحققق بيققذا
القرار.
المـادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01أفريل 3102
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 -0األعضاء المعينون :
اإلسم والمقب
بن زيان عبد الباقي
أودك قدور
شرحبيل عيسى
بمعالية دومة نور الدين
صالحي أحمد
رحمون عمي
ديدان أدمحم
سماحي بوعمامة
مسحوب الحاد
حمزاوؼ دمحم العيد
بمغالية أحمد

 -3األعضاء المنتخبون :
اإلسم والمقب
ربعي دمحم
ممياني بوزيان
بوراس إسماعيل
لصباع عابد
بمغربي سيف الدين
بروان ليمى

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
ممثل الوزير المكمف بالعدل حافع األختام
ممثل الوزير المكمف بالتجارة
ممثل الوزير المكمف بالثقافة
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار
ممثل الوالي
الييئة
ممثل منتخب عن
ممثل منتخب عن
ممثل منتخب عن
ممثل منتخب عن
ممثل منتخب عن
ممثمة منتخبة عن

سمك األساتذة المساعدين
سمك األساتذة المساعدين
الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
الطمبة
الطمبة
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قرار رقم  256مؤرخ في  01أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لجامعة سوق أىراس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  31منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة سوق أىراس،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي سوق أىراس بتاريخ  00ديسمبر .3103

يقـــــــــرر

المادة األولـ  :تطبيققا ألحكقام الفصقل األول مقن المرسقوم التنفيقذؼ رققم  302-12المقؤرخ فقي  31جمقادػ الثانيقة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،و المققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سوق أىراس.
المـادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سوق أىراس ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :3يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـــادة  :4تكمققف مققديرة الد ارسققات لمققا بعققد التققدرج والبحققث والتكققوين ومققدير جامعققة سققوق أىقراس ،كققل فيمققا يخصققو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01أفريل 3102
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اإلسم والمقب

بريش يوسف
عميرات عبد الكريم
قسم هللا نور الدين
سمطاني دمحم
قدرؼ عبد المومن
معزؼ دمحم الشريف
بوعجيمة نبيل
لوكام سميمة
بن دريدؼ فوزؼ
برجم دمحمل خميسي

الصفة

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

مدير جامعة سوق أىراس ،رئيس المجمس العممي لجامعة سوق أىراس
نائب المدير لمتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي
نائققب المققدير لمتكققوين العققالي فققي الطققورين األول والثققاني والتكققوين المتواصققل والشققيادات وكققذا
التكوين العالي في الشيادات
نائب مدير مساعد لمتنمية واإلستشراف والتوجيو
عميد كمية العموم والتكنولوجيا
عميد كمية عموم الطبيعة والحياة
عميد كمية الحقوق والعموم السياسية
عميد كمية اآلداب والمغات
عميد كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية
عميد كمية العموم اإلقتصادية والتجارية و لوم التسيير
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مدير معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قميني عبد الحفيع
مدير معيد العموم الفبلحية والبيطرية
عبد المجيد الصادق
رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
لزعر عمي
رئيس المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا
صيد مداني
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية
خميفي عبد الرحمان
رئيس المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة و لحياة
عمامرة صبرينة
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
صارؼ دمحم
رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية و إلجتماعية
رواينية نور الدين
رئيس المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية
قاسمي فيصل
رئيس المجمس العممي لمعيد العموم الفبلحية والبيطرية
فاضل جمال
مسؤول المكتبة
قفاصة حكيم
ممثل عن أساتذة التعميم العالي لكمية العموم والتكنولوجيا
جبار ياسين
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " لكمية العموم والتكنولوجيا
خميل خالد
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " لمعيد العموم الفبلحية والبيطرية
بولبدة ناجي
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " لكمية اآلداب و المغات
عتيق مديحة
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " عموم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية
لعيداني فؤاد
أستاذ من جامعة باجي مختار – عنابة -
شفرور عز الدين
أستاذ من جامعة العربي التبسي – تبسة -
بن خذير دمحم لطفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  257مؤرخ في  01أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ ف قي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  31منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة سوق أىراس.
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعبلم اآللي بتاريخ  35نوفمبر .3103

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  31مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم الرياضققيات واإلعققبلم اآللققي لكميققة العمققوم والتكنولوجيققا
بجامعة سوق أىراس.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المــــادة  :3تحققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء المجنققة العممي ققة لقس ققم لقس ققم الرياضققيات واإلع ققبلم اآلل ققي لكمي ققة العم ققوم
والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـــادة  :1تكمققف مققديرة الد ارسققات لمققا بعققد التققدرج والبحققث والتكققوين ومققدير جامعققة سققوق أىقراس ،كققل فيمققا يخصققو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعبلم اآللي
بوشريكة عماد
رئيس القسم
حراثي نزىة
أستاذ التعميم العالي
دىيسي عبد القادر
أستاذ محاضر قسم " أ "
عميرات عبد الكريم
أستاذ محاضر قسم " ب "
بوخممة رشيد
أستاذ مساعد قسم " أ "
لعجايمية عمار
أستاذ مساعد قسم " أ "
بخوش عمارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  258مؤرخ في  02أفريل  3102يحدد القائمة
اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  03منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  110-00المققؤرخ فققي  2محققرم  0122الموافققق  1نققوفمبر  ،3100والمتضققمنإنشاء جامعة قسنطينة  ،3ال سيما المادة  3منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  03مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة.3
المقادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 3وفق الجدول الممحق بيذا القرار.
المقادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02أفريل 3102
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 -0األعضاء المعينون :
اإلسم والمقب
جكون عبد الحميد
ميمي مراد
قاسمي العايش
سميماني بوجمعة
قوريش بوجمعة
بن قدوار صالح
بولعراق زيدان
بوقريعة عبد العزيز
حمودة عبد الوىاب
تميمي فوغالي
ىادف نور الدين

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة3

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالتجارة
ممثل الوزير المكمف بتكنولوجيات اإلعبلم واإلتصال
ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة
ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة
ممثل الوالي

 -3األعضاء المنتخبون :
الصفة الييئة
اإلسم والمقب
عضو ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
شريط عثمان
عضو ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية
بشاينية ساعد
عضو ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عمم النفس وعموم التربية
ىادف أحمد
عضو ممثل منتخب عن األساتذة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصال
بطوش شوقي
عضو ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد عمم المكتبات والتوثيق
مقناني صبرينة
عضو ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
مشيش عمي
عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
بوعناقة دمحم عمي
عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
بوفالطة دمحم سيف الدين
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
بوصفصاف عادل
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
بوسنة سميمان
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
حمود دمحم الطاىر
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
بن دمحم إحسان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  259مؤرخ في  01أفريل  3102يتمم الق ارر رقم  0المؤرخ في  01جانفي 3101

المتضمن إنشاء األقسام المكونة لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا ،المتمم،

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  20منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رققم  31-12المقؤرخ فقي  32محقرم  0121الموافقق  31جقانفي  ،3112والمتضقمنإنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولولجيا،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى القرار رقم  0المؤرخ فقي  01جقانفي  ،3101المتضقمن إنشقاء األقسقام المكونقة لممدرسقة الوطنيقة العميقالمتكنولوجيا ،المتمم،

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تتمم المادة  3من القرار رقم  0المؤرخ في  01جانفي  ،3101المتمم والمذكور أعبله كما يأتي:
"المادة  :3تنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لمتكنولولجيا ،األقسقام التالية :

 قسم الينذسة الكيربائية واإلعبلم اآللي الصناعي، قسم اليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج، ال قسم اليندسة الصناعية والصيانة، قسم اليندسة الموجيستيكية والنقل ".المـادة  :3تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولولجيا ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار القذؼ ينشقر
في النشرة الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  260مؤرخ في  01أفريل  3102يعدل و يتمم القرار رقم  323المؤرخ
في  00نوفمبر  3112الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز
البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان اإلجتماعي والثقافي ،المعدل والمتمم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  303-23المق ققؤرخ فق ققي  31ذؼ القعق ققدة  0103الموافق ققق  32مق ققاؼ ،0223والمتضققمن إنشققاء مركققز البحققث العممققي والتقنققي فقي عمققم اإلنسققان اإلجتمققاعي والثقققافي ،المعققدل والمققتمم ،ال سققيما
المادة  1منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  225-00المققؤرخ فققي  30ذؼ الحجققة  0123الموافققق  31نققوفمبر ،3100والذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولقوجي ،ال سقيما المقادة 02
منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  323المققؤرخ فققي  00نققوفمبر  ،3112الققذؼ يحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء مجمققس إدارةمركز البحث العممي و التقني في عمم اإلنسان اإلجتماعي والثقافي ،المعدل والمتمم،

يقـــــــــرر

المـــادة األولـــ  :تع ققدل الم ققادة األول ققى م ققن القق قرار رق ققم  323الم ققؤرخ ف ققي  00ن ققوفمبر  ،3112المع ققدل والم ققتمم،
والمذكور أعبله كما يأتي :
" المادة األولى  (............................. :بدو ن تغيير )................................
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء لمجمققس إدارة مركققز البحققث العممققي والتقنققي فققي عمققم اإلنسققان اإلجتمققاعي
والثقافي ،كما يمي:
* بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولية:
رئيسا،
 السيد جكون عبد الحميد ،ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي، السيد زبوج دمحم ،ممثبل عن الوزير المكمف بالمالية، السيدة قبلز ويزة ،ممثمة عن الوزيرة المكمفة بالثقافة، السيد قبال عبد هللا ،ممثبل عن الوزير المكمف بالتربية الوطنية، السيد عابد دمحم ،ممثبل عن الوزير المكمف بالصحة والسكان واصبلح المستشفيات، السيد سيودة عبد الخالق ،ممثل عن الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، السيد بن ديب دمحم ،ممثبل عن الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي، السيد ريابي زكي زىير ،ممثبل عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين".* بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 السيد مزيان عبد الرحمان،* بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:
 السيد بوزيان دمحم، السيد سنوسي بن عبو،* بالنسبة لمباحثين:
 السيدة بن عمار عائشة، السيدة راحو يمينة.* بالنسبة لمستخدمي دعم البحث:
 السيد غرباوؼ محمود،* األعضاء اآلخرين:
 السيد رمعون نورية  ،مديرة المركز، السيد داود دمحم ،مدير وحدة بحث، السيد عطوؼ براىيم ،مدير وحدة بحث، السيدة بكوش عمارة ،رئيسة المجمس العممي".المـادة  :2يكمف السيد األمين العام لو ازرة التعميم العالي والبحقث العممقي بتطبيقق ىقذا الققرار القذؼ ينشقر فقي النشقرة
الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  350مؤرخ في  01أفريل  3102يعدل و يتمم القرار رقم  011المؤرخ في 32مارس 3101

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسقوم التنفيقذؼ رققم  100-20المقؤرخ فقي  0جمقادؼ الثانيقة  0103الموافقق  01ديسقمبر ،0220والمتضمن إحداث مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  1منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  225-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة  0123الموافق  31نوفمبر  ،3100والذؼيحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة  02منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  011المققؤرخ فققي  32مققارس  ،3101الققذؼ يحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء مجمققس إدارةمركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة ،المعدل،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تعدل المادة األولقى مقن الققرار رققم  011المقؤرخ فقي  32مقارس  ،3101المعقدل ،والمقذكور أعقبله
وتحرر كما يأتي :
"المادة األول  (.................................. :بدو ن تغيير )................................
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء لمجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة ،كما يمي:
* بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولية :
رئيسا،
 السيد سبلمي مختار ،ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي، السيد عبد المبلوؼ حسان ،ممثبل عن وزير الدفاع الوطني، السيد زين منير ،ممثل عن الوزير المكمف بالمالية، السيد مجمد ميمود ،ممثبل عن الوزير المكمف بالطاقة والمناجم، السيدة مزيان يمينة ،ممثمة عن الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة و لمدينة، السيد خير الدين عبد الناصر ،ممثل عن الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية، السيد صبلم عبد النور ،ممثبل عن الوزير المكمف بالموارد المائية، السيد بوخارؼ لخضر ،ممثبل عن المحافظة السامية لتطوير السيوب"."....................................والباقي بدون تغيير."...............................
المـادة  :3يكمف السيد األمين العام لو ازرة التعميم العالي والبحقث العممقي بتطبيقق ىقذا الققرار القذؼ ينشقر فقي النشقرة
الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  353مؤرخ في  30أفريل  3102يعدل و يتمم القرار رقم  203المؤرخ في  32نوفمبر  ،3112الذي
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق من أجل التنمية ،المعدل والمتمم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  210-03الم ق ققؤرخ ف ق ققي  3ش ق ققعبان  0110المواف ق ققق  00ديس ق ققمبر ،0203والمتضمن إنشاء مركز البحث العممقي والتقنقي فقي اإلقتصقاد المطبقق مقن أجقل التنميقة ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما
المادة  1منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  225-00المؤرخ في  30ذؼ الحجقة  0123الموافقق  31نقوفمبر  ،3100والقذؼيحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة  02منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  203المققؤرخ فققي  32نققوفمبر  ،3112الققذؼ يحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء مجمققس إدارةمركز البحث في اإلقتصاد المطبق من أجل التنمية ،المعدل والمتمم،

يقـــــــــرر

المـــادة األولـــ  :تع ققدل الم ققادة األول ققى م ققن القق قرار رق ققم  203الم ققؤرخ ف ققي  32ن ققوفمبر  ،3112المع ققدل والم ققتمم،
والمذكور أعبله كما يأتي :
"المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  02مقن المرسقوم التنفيقذؼ رققم  225-00المقؤرخ فقي  30ذؼ الحجقة
عققام  0123الموافققق  31نققوفمبر سققنة  3100والمققذكور أعققبله ،تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء
مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق من أجل التنمية ،كما يمي:
* بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولية:
رئيسا،

 السيد حشروف عبد المجيد  ،ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي، السيدة أبركان مميكة ،ممثمة عن الوزير المكمف بالمالية، السيد زرقاني بوعبلم ،ممثبل عن وزير الدفاع الوطني، السيد عايب مبروك ،ممثبل عن الوزير المكمف بالطاقة والمناجم، السيد عدوش كمال ،ممثبل عن الوزير المكمف بالتجارة، السيد بن دريميغ السعيد ،ممثبل عن الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار، -السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة عن الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية،

"....................................والباقي بدون تغيير."...............................
المـادة  :3يكمف السيد األمين العام لو ازرة التعميم العالي والبحقث العممقي بتطبيقق ىقذا الققرار القذؼ ينشقر فقي النشقرة
الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  352مؤرخ في  30أفريل  3103يعدل القرار رقم  53المؤرخ في  03مارس 3103

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رقق ق ققم  025-02الم ق ققؤرخ ف ق ققي  32ذؼ الحج ق ققة  0112الموافق ق ققق  0أوت ،0202والمتضمن إنشاء جامعة باتنة ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  2منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  03منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  53المؤرخ في  03مارس  ،3103الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةباتنة ،المعدل.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــــــرر
المادة األول  :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  53المؤرخ في  03مارس  ،3103المعدل والمقذكور أعقبله ،كمقا
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

 -0األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

خرايفية نور الدين
بن لخمف عبد الحق
بمقيدوم دمحم
قدورؼ أبو األرباح
شيياب صالح
عياط جمال
قرابسي دمحم لمين
رداح عبد الوىاب
لعرابة مصطفى
عمرؼ بدير
زقادؼ دمحم
برتيمة عبد الوىاب
ىبوعزيز الساسي
مباركي مراد
بوقندورة عبد هللا
عياش العايب

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة
الصفة

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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القطاع

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

الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
الوزير المكمف بالمالية
الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
الوزير المكمف بالتربية الوطنية
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
الوزير المكمف بالفبلحة
الوزير المكمف بالصحة
الوزير المكمف بالتجارة
الوزير المكمف باإلتصال
الوزير المكمف بالسكن و العمران
الوزير المكمف بالشؤون الدينية
الوزير المكمف بالصناعة
الوزير المكمف بالعدل
الوزيرة المكمفة بالثقافة
الوالي

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

قرار رقم  351مؤرخ في  30أفريل  3103يتضمن تعيين المستشارين العمميين
لمجنة البرمجة وتقييم البحث العممي الجامعي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  00-02الم ققؤرخ ف ققي  00ربي ققع األول  0121المواف ققق  21ج ققانفي ،3102المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

50

 بمقتضققى الق قرار رقققم  00المققؤرخ فققي  00ج قوان  ،0202المتضققمن إنشققاء لجنققة البرمجققة وتقيققيم البحققث العممققيالجامعي،

يقـــــــــرر

المـادة األولـ  :تطبيققا لممقادة  1مقن الققرار الققوزارؼ رققم  00المقؤرخ فقي  00جقوان  0202والمقذكور أعقبله ،يعققين
بصفة مستشار عممي لمجنة البرمجة وتقييم البحث الجامعي األعضاء المذكورون فقي الجقدول المرفقق
بيذا القرار.
المـادة  :3تطبيقا لممادة  3من القرار الوزارؼ رقم  00المؤرخ في  00جوان  0202والمذكور أعقبله ،يمكقن لمجنقة
البرمجة وتقييم البحث الجامعي أن تستعين حسب الحاجة بخبراء ذوؼ كفاءة في مجال إختصاصيم.
المـادة  :2يستفيد المستشارون العمميون والخبراء من عبلوة طبقا ألحكام المادة  01من القرار الوزارؼ  00المقؤرخ
في  00جوان  0202والمذكور أعبله.
المـــادة  :1يكمققف كققل مققن السققيد مققدير الد ارسققات لمققا بعققد التققدرج والبحققث والتكققوين والسققيد مققدير الميزانيققة والوسققائل
ومراقبققة التسققيير ،كققل فيمققا يخصققو ،بتنفيققذ ىققذا الق قرار الققذؼ ينشققر فققي النش قرة الرس ققمية لمت ققعميم العققالي
والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  353مؤرخ في  30أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة الطارف.
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم البيولوجيا بتاريخ  00ديسمبر .3103

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الطارف.
المــــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم البيولوجيققا لكميققة عمققوم الطبيعققة والحيققاة بجامعققة
الطارف ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

51

المـادة  :1تكمف مقديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة الطقارف ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

اإلسم والمقب

-

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم البيولوجيا
الزلي أمال -
رئيس القسم
جمول راضية -
أستاذ محاضر قسم " أ "
نصرؼ ىشام
أستاذ محاضر قسم " أ "
لعبار سفيان
أستاذ محاضر قسم " أ "
خيارؼ السعيد
أستاذ محاضر قسم " ب "
شوىد سميمة
أستاذ محاضر قسم " ب "
لكبر شناز
أستاذ مساعد قسم " أ "
سعيدؼ حسينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  355مؤرخ في  30أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم البيطرة لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  10منقو ،المعقدل و
المتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة الطارف.
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم البيطرة بتاريخ  02نوفمبر .3103

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة

 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيطرة لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الطارف.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيطرة لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الطارف،
بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

52

المـادة  :1تكمف مديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة الطقارف ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

اإلسم والمقب
عون ليمى

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم البيطرة
رئيس القسم
دنذاني زوبيدة
أستاذ التعميم العالي
بنخمة أحمد
أستاذ التعميم العالي
سياب رشيد
أستاذ محاضر قسم " أ "
بودشيش إلياس
أستاذ محاضر قسم " أ "
طاجين عائشة
أستاذ محاضر قسم " ب "
ميرود كمال
أستاذ مساعد قسم " أ "
مرداسي لطيفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  350مؤرخ في  30أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم الفالحية لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة الطارف.
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم الفبلحية بتاريخ  30نوفمبر .3103

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة

10

من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في

31

جمادػ الثانية

0131

الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة
اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الفبلحية لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الطارف.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العمقوم الفبلحيقة لكميقة عمقوم الطبيعقة والحيقاة بجامعقة

الطارف ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
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المـادة  :1تكمف مديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة الطقارف ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

اإلسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم العموم الفبلحية
عربوش فضيل
رئيس القسم
بمعيد صورية
أستاذ محاضر قسم " أ "
عربش حميمة السعدية
أستاذ محاضر قسم " أ "
عميات حسان
أستاذ محاضر قسم " أ "
شمبي بمحاج غنية
أستاذ محاضر قسم " أ "
عيساوؼ شادلي
أستاذ محاضر قسم " ب "
بوليبل رؤوف
أستاذ مساعد قسم " أ "
تبليمية صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  350مؤرخ في  30أفريل  3102يحدد تواريخ مسابقات
اإللتحاق بالدراسات الطبية الخاصة (اإلقامة) دورة أكتوبر 3102

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرس قوم الرئاسققي رقققم  332-03المققؤرخ فققي  2رجققب  0122الموافققق  31مققاؼ  ،3103المتضققمنتكميف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين إنتخبوا أعضاء في المجمس الشعبي الوطني،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  321المققؤرخ فققي  00جويميققة  3110يحققدد شققروط التكققوين بالد ارسققات الطبيققة الخاصققة،المعدل والمتمم.

يقـــــــــرر

المــادة األولــ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  594المققؤرخ فققي  00جويميققة  ،3110المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أع قبله،
ييدف ىذا القرار إلى تحديد تقواريخ المسقابقات لئللتحقاق بالد ارسقات الطبيقة الخاصقة (اإلقامقة) بالنسقبة
لمكميات التالية :
 كمية الطب بجامعة الجزائر،0 كمية الطب بجامعة تيزؼ وزو، كمية الطب بجامعة البميدة، كمية الطب بجامعة قسنطينة، -كمية الطب بجامعة سطيف،
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 كمية الطب بجامعة باتنة، كمية الطب بجامعة عنابة، كمية الطب بجامعة وىران، كمية الطب بجامعة تممسان، كمية الطب بجامعة سيدؼ بمعباس،المـادة  :3تحدد تواريخ المسابقات بالنسبة لمكميات المذكورة في المادة األولى أعبله ما يمي:
 مسابقة الطب  :يوم األحد  15أكتوبر ويوم اإلثنين  10أكتوبر ،3102
 مسابقة الصيدلة وطب األسنان  :يوم األربعاء  12اكتوبر ويوم الخميس  01أكتوبر .3102
المـــادة  :2يكمققف كققل مققن السققيدة مققديرة الد ارسققات لمققا بعققد التققدرج والبحققث والتكققوين بققو ازرة التعمققيم العققالي والبحققث
العممي وعمداء كميات الطقب لكقل مقن جامعقة الج ازئقر ،0تيقزؼ وزو ،البميقدة ،قسقنطينة ،سقطيف ،باتنقة،
عنابققة ،وىق قران ،تممس ققان ،س ققيدؼ بمعب ققاس ،كققل فيم ققا يخص ققو بتنفي ققذ ى ققذا الق قرار ال ققذؼ ينش ققر ف ققي النشققرة
الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  352مؤرخ في  30أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  020-02المؤرخ في  0أوت  ،0202والمتضمن إنشاء جامعة تممسان ،المعقدلوالمتمم.

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل

والمتمم،

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم السياسية بتاريخ  02جوان .3103

يقـــــــــرر

المققادة األولققى :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسقية لكميقة الحققوق والعمقوم السياسقية بجامعقة

تممسان.
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المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم العمققوم السياسققية لكميققة الحقققوق والعمققوم السياسققية
بجامعة تممسان ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمقف مقديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة تممسقان ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

اإلسم والمقب

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم العموم السياسية
محصر لطفي
رئيس القسم
بن صايم بنوار
أستاذ محاضر قسم " أ "
طاشمة بومدين
أستاذ محاضر قسم " ب "
قناد دمحم
أستاذ محاضر قسم " ب "
عياد دمحم سمير
أستاذ محاضر قسم " ب "
بن طاىر عمي
أستاذ مساعد قسم " أ "
بنير حو سيام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  301مؤرخ في  30أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون الخاص لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  020-02المؤرخ في  0أوت  ،0202والمتضمن إنشاء جامعة تممسان ،المعقدلو المتمم.
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم القانون الخاص بتاريخ  02جوان

يقـــــــــرر

 3103و01

ديسمبر .3103

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق ق ارر إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون الخقاص لكميقة الحققوق والعمقوم السياسقية بجامعقة
تممسان.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

56

المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم القققانون الخققاص لكميققة الحقققوق والعمققوم السياسققية
بجامعة تممسان ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمقف مقديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة تممسقان ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

-

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس المجنة العممية لقسم القانون الخاص
حميدو زكية
تشوار م.
رئيس القسم
مدني أحمد -
أستاذ التعميم العالي
قادة شييدة
أستاذ التعميم العالي
كحمولة دمحم
ميكالي اليوارؼ
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " ب "
دالل يزيد
أستاذ محاضر قسم " ب "
باسعيد مراد
أستاذ مساعد قسم " أ "
دالل وردة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  300مؤرخ في  21أفريل  3103يحدد القائمة
اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  322-13المؤرخ في  00رجب  0135الموافقق  05أوت  ،3113القذؼ يحقددميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  01منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-10المققؤرخ فققي  5رجققب  0132الموافققق  2جويميققة  3110والمتضققمنإنشاء مركز جامعي بميمة ،ال سيما المادة  3منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المــادة األولــ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  01مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  322-13المققؤرخ فققي  00رجققب 0135

الموافققق  05أوت  3113والمققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء
مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة.
ار.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المد المركز الجامعي بميمة وفق الجدول الممحق بيذا القر
المـادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

ــــــــــــــــــــــــــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-
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 -0األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
لعمارة قدور
عبد الصمد أحمد
بن فميس عمر
حسيدة سبتي
فاطمي أدمحم
قاسمية براىيم
سعدؼ عبد الرحمان
العمارؼ عز الدين
بوذيبة إدريس
صافي رابح
جبمي سيف الدين

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة
الصفة القطاع
رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
عضو ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
عضو ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل و الضمان اإلجتماعي
عضو ممثل الوزير المكمف بالتجارة
عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية اإلستثمار
عضو ممثل الوزير المكمف بالثقافة
عضو ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية
عضو ممثل الوالي

 -3األعضاء المنتخبون :
الصفة الييئة
اإلسم والمقب
عضو ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم و التكنولوجيا
يحيي عبد الوىاب
عضو ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
حراق مصباح
عضو ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد اآلداب والمغات
زالقي دمحم
بوالريحان فاروق
عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
غيشي عبد العالي
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
عجابي رمضان
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
لعور سمير
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
غيموز خال
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
عمرؼ فاتح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  303مؤرخ في  21أفريل  3103يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  01منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  332-12المؤرخ في  02شعبان  0121الموافقق  01أوت  ،3112المتضقمنإنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-
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المادة األول

 :تطبيقا ألحكام المادة  01من المرسوم التنفيذؼ رقم  311-13المؤرخ في  30ذو القعقدة 0135

الموافق  31سبتمبر  ،3113والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلقى تحديقد القائمقة اإلسقمية ألعضقاء
مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن.
المــــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء مجمققس إدارة المدرسققة الوطنيققة العميققا لممنققاجم والمعققادن وفققق الجققدول
الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

 -0األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
قاضي عبد الكريم
فراد دمحم
بجادؼ عبد الرحيم
مخموفي دمحم
بن ساسي قدور
مزغيش عبد المجيد
بن أحمد أحمد
بوحفص نائمة
خمف هللا صابر
ياسف دمحم
محي الدين دليمة
عثامنة سعيد

ققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

الصفة القطاع
رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
عضو ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
عضو ممثل وزير الدفاع الوطني
عضو ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجم
عضو ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية
عضو ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة
عضو ممثل الوزير المكمف بالنقل
عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار
عضو ممثل الوزير المكمف بالتجارة

 -3األعضاء المنتخبون :
الصفة الييئة
اإلسم والمقب
عضو ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية
ميمون عبد الغاني
معتوقي نجوػ
عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
قوشن حميد
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
مداح سومية
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
موساوؼ دمحم األمين
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
نويسي نسيم
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
معزوزؼ منير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  302مؤرخ في  30أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اإللكترونيك لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

59

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  10منقو ،المعقدل و
المتمم،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  01-12الم ققؤرخ ف ققي  0مح ققرم  0121المواف ققق  1ج ققانفي  ،3112والمتض ققمنإنشاء جامعة سعيدة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم اإللكترونيك بتاريخ  03ديسمبر  3103و 02جانفي .3102

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة،
بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الد ارسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصقو بتنفيقذ ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

ققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

اإلسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم اإللكترونيك
جمولي بوعزة
رئيس القسم اإللكترونيك
بوعسرية فاطمة
أستاذ محاضر قسم " أ "
إدريس خوجة فاطمة الزىراء
أستاذ محاضر قسم " أ "
صوار الزقاؼ
أستاذ محاضر قسم " أ "
نورؼ كمثومة
أستاذ محاضر قسم " ب "
عربوش عمر
أستاذ محاضر قسم " ب "
بوراس بوحفص
أستاذ مساعد قسم " أ "
الدين خالد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  301مؤرخ في  30أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم اإلقتصادية لكمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  302-12المقؤرخ فقي  31جمقادػ الثانيقة  0131الموافقق  32أوت  ،3112القذؼيحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-
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 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  01-12الم ققؤرخ ف ققي  0مح ققرم  0121المواف ققق  1ج ققانفي  ،3112والمتض ققمنإنشاء جامعة سعيدة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بنققاء عمققى محاضققر إجتمققاع المجنققة العمميققة لقسققم العمققوم اإلقتصققادية بتققاريخ  30نققوفمبر  3100و 30نققوفمبر.3102

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم العمققوم اإلقتصققادية لكميققة العمققوم اإلقتصققادية والعمققوم
التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسقمية ألعضقاء المجنقة العمميقة لقسقم العمقوم اإلقتصقادية لكميقة العمقوم اإلقتصقادية والعمقوم
التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصو بتنفيقذ ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

اإلسم والمقب

-

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

حرر بالجزائر في  30أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم العموم اإلقتصادية
بوطيبة فيصل -
رئيس القسم
المطيف
بوصبلح عبد
أستاذ التعميم العالي
بوزيان عثمان
أستاذ مساعد قسم " أ "
محمودؼ قادة مختار
أستاذ مساعد قسم " أ "
فيبللي عبد الرحمان
أستاذ مساعد قسم " أ "
بوريش لحسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  305مؤرخ في  31أفريل  3102يتضمن إنشاء وحدة البحث حول الترجمة
والمصطمحية لدى مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان اإلجتماعي والثقافي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضق ققى القق ققانون رقق ققم  00-20المقققؤرخ فق ققي  32ربيق ققع االثق ققاني  0102الموافق ققق  33أوت  ،0220المتضق ققمنالق ققانون الت ققوجييي والبرن ققامج الخماسق ققي ح ققول البح ققث العممق ققي والتط ققوير التكنول ققوجي  ،3113-0220المعقققدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتض ققى المرس ققوم رق ققم  301-23الم ققؤرخ ف ققي  31ذؼ القع ققدة  0103المواف ققق  32م ققاؼ  ،0223والمتض ققمنإحداث مركز لمبحث العممي والتقني في عمم اإلنسان اإلجتماعي والثقافي ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  312-22المؤرخ في  30رجب  0131الموافق  20أكتوبر  ،0222الذؼ يحددتنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  330-22المؤرخ في  0شعبان  0131الموافق  05نوفمبر  ،0222الذؼ يحددكيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  2و 30منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  225-00المققؤرخ فققي  30ذؼ الحجققة  0123الموافققق  31نققوفمبر ،3100الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بنقاء عمققى رأؼ المجنققة القطاعيققة الدائمقة لمبحققث العممققي والتطققوير التكنولققوجي خقبلل دورتيققا المنعقققدة شققير جققانفي.3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة  2والمقادة  30مقن المرسقوم التنفيقذؼ رققم  330-22المقؤرخ
فققي  0شققعبان  0131المواف قق  05نققوفمبر  0222والمققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى إنشققاء
وحقققدة البحق ققث حقققول الترجمق ققة والمصق ققطمحية لقققدػ مركق ققز البح ققث العممق ققي والتقنق ققي فقققي عمق ققم اإلنسق ققان
اإلجتماعي والثقافي ،تدعى في صمب النص "وحدة بحث ".
المـادة  :3يكون مقر وحدة البحث في والية وىران.
المـادة  :2تتولى وحدة البحث زيادة عمى الميام المحددة في المادة  5من المرسوم التنفيذؼ رقم  330-22المؤرخ

في  0شعبان  0131الموافق  05نوفمبر  ،0222والمذكور أعبله ،بما يأتي:
 ترجمة المؤلفات والنصوص الجامعية المرجعية األساسية إلى المغة العربية، تدراك العجز في مجال إكتساب المعارف ،ال سيما الجامعية وبالمغة العربية، البحث في عمم الترجمة والمصطمحات، ترجمة المؤلفات المتخصصة، ترجمة المؤلفات المنشورة بالجزائر، وضققع قاعققدة معطيققات فققي متنققاول المسققتعممين ( الطمبققة ،البققاحثون واألسققاتذة) وانشققاء شققبكاتلممعمومات الموضوعاتية،
 تأسيس مجموعة وثائقية متخصصة في متناول الباحثين والمتخصصين، نشر المجبلت الخاصة بالوحدة.المـادة  :1تتشكل وحدة البحث من قسمي البحث اآلتي ذكرىا :
 قسم البحث  :النظرية والممارسات، -قسم البحث  :المصطمحات والترجمة التقنية.
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المـادة  :3يكمف كل من المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومديرة مركز البحث العممقي والتقنقي فقي
عمم اإلنسان اإلجتماعي والثقافي ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ ىقذا الققرار فقي النشقرة الرسققمية لمتعمقيم العقالي
والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  300مؤرخ في  29أفريل  3102يعدل القرار رقم  012المؤرخ في  1أفريل  ،3103الذي
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  020-20المققؤرخ فققي  5محققرم  0102الموافققق  2مققاؼ  ،0220والمتضققمنإنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا ال سيما المادة  2منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  012المؤرخ في  1أفريل  ،3103الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمقس إدارة الوكالقةالوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تعدل المادة األولى من القرار رقم  012المؤرخ في  1أفريل  ،3103والمذكور أعبله كما يأتي:
"المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  2من المرسوم التنفيذؼ رققم  020-20المقؤرخ فقي  5محقرم 0102
الموافققق  2مققاؼ  ،0220والمققذكور أعققبله ،يعققين بصققفتيم أعضققاء فققي مجمققس إدارة الوكالققة الوطنيققة
لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية األشخاص اآلتية أسماؤىم:
-

السيدة رمعون نورية ،ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي،
السيد أولصاب عمران ،ممثل الوزير المكمف بالمالية،
السيد ممواح حسان ،ممثل وزير الدفاع الوطني،
السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية،
السيد بن حسين أشرف ،ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجم،
السيدة سعيداني غنية ،ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار،
السيد ناصرؼ كمال ،ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران،
رئيسة

السيد سكوان بولنوار ،ممثل عن شركة تسيير مساىمات تحويل الزراعة الغذائية (،)SGP TRAGRAL
السيد أولي السعيد ،ممثل عن شركة تسيير مساىمات الدولة لممناجم (،)SGP SOMINES
السيد حمداني جمول ،ممثل عن شركة تسيير مساىمات الدولة لتحويل الصناعة الحديدية (،)SGP TRANSOLB
السيد خوجة دمحم ،ممثل عن شركة تسيير مساىمات الدولة لؤلشغال العمومية (،)SGP SINTRA
السيد بوارشة سميم ،ممثل الغرفة الوطنية لمفبلحة،
السيدة حشاد فاطمة الزىراء ،ممثمة الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،
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 السيدة مقني قوال ،مدير عام لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة، السيدة فرعون ىودة إيمان ،مديرة عامة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا، -السيد بمميدؼ عبد الحفيع ،مدير عام لممعيد الوطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية".

المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  32أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  300مؤرخ في  32أفريل  3102يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  2و 30منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  14رجققب  3301الموافققق  4ج قوان  ،3103المتضققمنإنشاء جامعة الطارف،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر
المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  21مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131المواف ققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم والم ققذكور أع ققبله ،يي ققدف ى ققذا القق قرار إل ققى إنش ققاء
األقسام المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا – جامعة الطارف .-
المادة  :3تنشأ لدػ كمية العموم والتكنولوجيا – جامعة الطارف  -األقسقام التالية :
 قسم الرياضيات، قسم الفيزياء، قسم الكيمياء، قسم اإلعبلم اآللي، قسم اليندسة المدنية ".المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير جامعة الطارف ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر فقي النشقرة الرسققمية
لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  32أفريل 3102
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي
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قرار رقم  302مؤرخ في  21أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولولجيا بجامعة مستغانم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  331-20المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0102الموافققق  0جويميققة ،0220والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  11منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموم والتكننولوجيا بتاريخ  02جوان .3103

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية

 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكننولوجيا بجامعة مستغانم.
المـــادة  :3تحققدد القائمقة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لكميققة العمققوم والتكننولوجيققا بجامعققة مسققتغانم ،بالجققدول
الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة مسقتغانم ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

اإلسم والمقب
بستاني بن عودة
بن طاطا سمير
جمطي رضوان
غومرؼ ليمى
بوحمو نصر الدين
بن دوخة دمحم
حمودؼ حبيب
بن تومي دمحم
ميسوم حنيفي
صدوق أحمد
غمارؼ عبد الحميد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
رئيس المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا
عميد كمية العموم والتكنولوجيا
نائب عميد الكمية لما بعد التدرج
نائب عميد الكمية مكمف بالبيداغوجيا
رئيس قسم اليندسة المدنية والمعمارية
رئيس قسم اليندسة الميكانيكية
رئيس قسم ىندسة الطرائق
رئيس قسم اليندسة الكيربائية
رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والمعمارية
رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية
رئيس المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق

الثالثي
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رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية
حضرؼ بغداد
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم اليندسة المدنية والمعمارية
بن نعنان عبد القادر
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية
رتيل نور الدين
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم اليندسة الكيربائية
أحمادوش دمحم عبد القادر
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عن قسم ىندسة الطرائق
عزيز زوبير
مديرة مخبر
ببلس نادية
مدير مخبر
األندلوسي حاج
مدير مخبر
عدو أحمد
مدير مخبر
وناس جمال
مدير مخبر
بن أشنيو عبد الحميم
مدير مخبر
قادرؼ طاىر
محافع مكتبة
بوخريسة منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  301مؤرخ في  21أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية والمعمارية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  331-20المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0102الموافققق  0جويميققة ،0220والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والمعمارية بتاريخ  31و 21ماؼ .3103

يقـــــــــرر

المققادة األولققى :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم اليندسققة المدنيققة والمعماريققة لكميققة العمققوم والتكنولوجيققا
بجامعة مستغانم.
المـادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والمعماريقة لكميقة العمقوم والتكنولوجيقا
بجامعة مستغانم ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :3تكمف مديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة مسقتغانم ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30أفريل 3102
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-

66

اإلسم والمقب

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والمعمارية
ميسوم حنيفي
رئيس القسم
بن حمو نصر الدين
أستاذ التعميم العالي
ببلس نادية
أستاذ التعميم العالي
حيمورؼ سميمان
أستاذ محاضر قسم " أ "
بن نعنان عبد القادر
أستاذ محاضر قسم " أ "
بمقاسمية نور الدين
أستاذ محاضر قسم " أ "
لعرج نادية
أستاذ مساعد قسم " أ "
عبلل الوسيني ندير
أستاذ مساعد قسم " أ "
سعيد بكوش دمحم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  300مؤرخ في  21أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  331-20المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0102الموافققق  0جويميققة ،0220والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بتاريخ  31و 21ماؼ .3103

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والمققذكور أع ققبله  ،يي ققدف ىققذا القققرار إل ققى تحدي ققد
القائمق ققة اإلسق ققمية ألعضق ققاء المجنق ققة العمميقققة لقسق ققم ىندسق ققة الط ارئق ققق لكمي ققة العم ققوم والتكنولوجيقققا بجامعق ققة
مستغانم.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم ىندسققة الط ارئققق لكميققة العمققوم والتكنولوجيققا بجامعققة
مستغانم ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لمقا بعقد التقدرج والبحقث التكقويني ومقدير جامعقة مسقتغانم ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21أفريل 3102
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي
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اإلسم والمقب

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق
غمارؼ عبد الحميد
رئيس القسم
حمودؼ حبيب
أستاذ التعميم العالي
جمول عبد القادر
أستاذ التعميم العالي
بستاني بن عودة
أستاذ محاضر قسم " أ "
عزيز زوبير
أستاذ محاضر قسم " أ "
األندلوسي الحاج
أستاذ محاضر قسم " أ "
بمول دمحم
أستاذ مساعد قسم " أ "
قرمود نور الدين
أستاذ مساعد قسم " أ "
بوعشرين بمقاسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  303مؤرخ في  21أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  331-20المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0102الموافققق  0جويميققة ،0220والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  10منقو ،المعقدل و
المتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بتاريخ  31ماؼ  3103و  0فيفرؼ .3102

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم اليندسققة الكيربائيققة لكميققة العمققوم والتكنولوجيققا بجامعققة
مستغانم.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكميقة العمقوم والتكنولوجيقا بجامعقة
مستغانم ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة مسقتغانم ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21أفريل 3102

ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي
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اإلسم والمقب

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية
حضرؼ بغداد
رئيس القسم
بن تومي دمحم
أستاذ محاضر قسم " أ "
أحمادوش أحمد عبد القادر
أستاذ محاضر قسم " أ "
بن أشنيو عبد الحميم
أستاذ محاضر قسم " أ "
بوكورت عبد القادر
أستاذ محاضر قسم " أ "
قادرؼ بغداد
أستاذ محاضر قسم " أ "
غومرؼ ليمى
أستاذ مساعد قسم " أ "
بستعمي وسام
أستاذ مساعد قسم " أ "
بن يمينة منصور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  302مؤرخ في  21أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلقتصادية لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  331-20المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0102الموافققق  0جويميققة ،0220والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
و المتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم اإلقتصادية بتاريخ  33و  32ماؼ .31032

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم العمققوم اإلقتصققادية لكميققة العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة
وعموم التسيير بجامعة مستغانم.
المــــادة  :3تح ققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء المجن ققة العممي ققة لقس ققم العم ققوم اإلقتص ققادية لكمي ققة العم ققوم اإلقتص ققادية

والتجارية وعموم التسيير بجامعة مستغانم ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة مسقتغانم ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21أفريل 3102

ـــــــــــ ـ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-

69
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ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم العموم اإلقتصادية
شريف طويل نور الدين
رئيس القسم
قدال زين الدين
أستاذ التعميم العالي
عامر عامر احمد
أستاذ محاضر قسم " أ "
عتو شارف
أستاذ محاضر قسم " ب "
بكريتي لخضر
أستاذ مساعد قسم " أ "
رمضاني دمحم
أستاذ مساعد قسم " أ "
وىراني مجدوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  301مؤرخ في  21أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  331-20المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0102الموافققق  0جويميققة ،0220والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم التجارية بتاريخ  33و 32ماؼ .31032

يقـــــــــرر
المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم العمققوم التجاريققة لكميققة العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة
وعموم التسيير بجامعة مستغانم.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسقمية ألعضقاء المجنقة العمميقة لقسقم العمقوم التجاريقة لكميقة العمقوم اإلقتصقادية والتجاريقة
وعموم التسيير بجامعة مستغانم ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة مسقتغانم ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21أفريل 3102

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الثالثي
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اإلسم والمقب

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم العموم التجارية
العيد دمحم
رئيس القسم
بوظراف الجيبللي
أستاذ محاضر قسم " أ "
يوسفي رشيد
أستاذ محاضر قسم " ب "
صغير عمي بوشنتوف
أستاذ مساعد قسم " أ "
بن زيدان الحاج
أستاذ مساعد قسم " أ "
بوبكر دمحم
أستاذ مساعد قسم " أ "
لحمر عباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  303مؤرخ في  21أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  331-20المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0102الموافققق  0جويميققة ،0220والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بنققاء عمققى محاضققر إجتمققاع المجنققة العمميققة لقسققم العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة وعمققوم التسققيير بتققاريخ  33مققاؼ.3103

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  11مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والمققذكور أعق قبله  ،يي ققدف ىققذا القققرار إل ققى تحدي ققد
القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لكميققة العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة وعمققوم التسققيير بجامعققة

مستغانم.

المــــادة  :3تح ققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء المجم ققس العمم ققي لكمي ققة العم ققوم اإلقتص ققادية والتجاري ققة وعم ققوم التس ققيير
بجامعة مستغانم ،بالجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة مسقتغانم ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21أفريل 3102

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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اإلسم والمقب

عامر عامر أحمد
براينيس عبد القادر
بكريتي لخضر
دواح بمقاسم
شاعة عبد القادر
بوظراف الجيبللي
قدال زين الدين
العيد دمحم
زرواط فاطمة الزىراء
شريف طويل نور الدين
يوسفي رشيد
عتو الشارف
صغير عمي بوشنتوف
بن شني عبد القادر
بكار بشير
بابا عبد القادر
رمضاني دمحم
وىراني مجدوب
بن خطاب دمحم الميدؼ

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
عميد الكمية
نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
رئيس قسم عموم التسيير
رئيس قسم العموم التجارية
رئيس قسم العموم اإلقتصادية
رئيس المجنة العممية لقسم العموم التجارية
رئيس المجنة العممية لقسم عموم التسيير
رئيس المجنة العممية لقسم العموم اإلقتصادية
مدير وحدة بحث
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " أ " عن قسم العموم اإلقتصادية
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " أ " عن قسم العموم التجارية
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " أ " عن قسم العموم التجارية
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " أ " عن قسم عموم التسيير
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " أ " عن قسم عموم التسيير
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
مسؤول مكتبة الكمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  305مؤرخ في  21أفريل  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة مستغانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  331-20المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0102الموافققق  0جويميققة ،0220

والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل

والمتمم،

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم عموم التسيير بتاريخ  33و 32ماؼ .31032

يقـــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير لكمية العموم اإلقتصادية و التجاريقة وعمقوم
التسيير بجامعة مستغانم.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم عمققوم التسققيير لكميققة العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة
وعموم التسيير بجامعة مستغانم ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لمقا بعقد التقدرج والبحقث التكقويني ومقدير جامعقة مسقتغانم ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

اإلسم والمقب

حرر بالجزائر في  21أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

زرواط فاطمة الزىراء

رئيس المجنة العممية لقسم عموم التسيير

بابا عبد القادر

أستاذ محاضر قسم " أ "

شاعة عبد القادر

بكار بشير

بمقاسم أدمحم

بوزيان العربي

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "

أستاذ مساعد قسم " أ "
عدالة العجال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  300مؤرخ في  21أفريل  3103يعدل القرار رقم  330المؤرخ في  0جويمية  ،3101الذي
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  32س ققبتمبر ،3113

الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  01منو،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  333-12المؤرخ في  02شعبان  0121الموافقق  01أوت  ،3112المتضقمنإنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعبلم،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  330الم ققؤرخ ف ققي  0جويمي ققة  3101ال ققذؼ يح ققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء مجم ققس إدارةالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعبلم ،المعدل.

يقـــــــــرر
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المادة األول  :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  330المؤرخ في  0جويمية  3101المعدل ،والمذكور أعبله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

األعضاء المنتخبون :

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم

اإلسم والمقب

معقال دمحم لخضر
وشان نادية
أحسن جاب هللا بمقاسم
جوزؼ مميكة
حمزاوؼ حكيم
بوميدؼ كريمة
قاسمي وريدة
امكوحمة أحسن
بقاس حسام الدين

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الييئة
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب

عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن

األساتذة المحاضرين
األساتذة المحاضرين
سمك األساتذة المشاركين
سمك األساتذة المساعدين
سمك األساتذة المساعدين
الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
الطمبة
الطمبة

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

قرار رقم  300مؤرخ في  13ماي  3102يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لمعيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بغميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  322-13المقؤرخ فقي  00رجقب  0135الموافقق  05أوت  ،3113القذؼ يحقددميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادتان  21منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  315-10المققؤرخ فققي  5رجققب  0132الموافققق  2جويميققة  ،3110المتضققمنإنشاء مركز جامعي بغميزان،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المــادة األولــ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  21مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  322-13المققؤرخ فققي  00رجققب 0135

المواف ققق  05أوت  ،3113والم ققذكور أع ققبله ،يي ققدف ى ققذا القق قرار إل ققى إنش ققاء األقس ققام المكون ققة لمعي ققد
اآلداب والمغات لدػ المركز الجامعي بغميزان.
المادة  :3تنشأ لدػ معيد اآلداب والمغات  -المركز الجامعي بغميزان  -األقسقام التالية:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 قسم المغة العربية، قسم المغة الفرنسية، قسم المغة اإلنجميزية".المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمققة التققدرج ومققدير المركققز الجققامعي بغمي قزان ،كققل فيمققا يخصققو ،بتنفيققذ ىققذا الق قرار الققذؼ ينشققر فققي
النشرة الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13ماؼ 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  302مؤرخ في  13ماي  3102يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لمعيد العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بغميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  322-13المقؤرخ فقي  00رجقب  0135الموافقق  05أوت  ،3113القذؼ يحقددميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادتان  21منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  315-10المققؤرخ فققي  5رجققب  0132الموافققق  2جويميققة  ،3110المتضققمنإنشاء مركز جامعي بغميزان،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المــادة األولــ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  21مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  322-13المققؤرخ فققي  00رجققب 0135

الموافق  05أوت  ،3113و المذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء األقسام المكونة لمعيد العمقوم
اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدػ المركز الجامعي بغميزان.
المــادة  :3ينشققأ لققدػ معيققد العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة وعمققوم التسققيير  -المركققز الجققامعي بغمي قزان  -األقس ققام
التالية :

 قسم العموم اإلقتصادية، قسم عموم التسيير، قسم العموم التجارية".المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير المركز الجامعي بغميزان ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشقر فقي النشقرة
الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13ماي 3102
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األستاذ رشيد حراوبية
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قرار رقم  321مؤرخ في  13ماي  3102يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لمعيد العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى المركز الجامعي بغميزان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  322-13المقؤرخ فقي  00رجقب  0135الموافقق  05أوت  ،3113القذؼ يحقددميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادتان  21منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  315-10المققؤرخ فققي  5رجققب  0132الموافققق  2جويميققة  ،3110المتضققمنإنشاء مركز جامعي بغميزان،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المــادة األولــ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  21مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  322-13المققؤرخ فققي  00رجققب 0135

الموافققق  05أوت  ،3113و المققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى إنشققاء األقسققام المكونققة لمعيققد
العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدػ المركز الجامعي بغمي ازن.
المادة  :3ينشأ لدػ معيد العموم اإلجتماعية واإلنسانية  -المركز الجامعي بغميزان  -األقسقام التالية:

 قسم عمم النفس، قسم عمم اإلجتماع، قسم عموم التربية، قسم الفمسفة".المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير المركز الجامعي بغميزان ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشقر فقي النشقرة
الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  320مؤرخ في  13ماي  3102يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لمعيد العموم القانونية واإلدارية لدى المركز الجامعي بغميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  322-13المقؤرخ فقي  00رجقب  0135الموافقق  05أوت  ،3113القذؼ يحقددميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادتان  21منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  315-10المققؤرخ فققي  5رجققب  0132الموافققق  2جويميققة  ،3110المتضققمنإنشاء مركز جامعي بغميزان،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المــادة األولــ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  21مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  322-13المققؤرخ فققي  00رجققب 0135

الموافق  05أوت  ،3113والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء األقسام المكونة لمعيد العمقوم
القانونية واإلدارية لدػ المركز الجامعي بغميزان.
المادة  :3ينشأ لدػ معيد العموم القانونية واإلدارية  -المركز الجامعي بغميزان  -األقسقام التالية :
 قسم الحقوق، قسم العموم السياسية".المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير المركز الجامعي بغميزان ،كقل فيمقا يخصقو ،بتنفيقذ ىقذا الققرار القذؼ ينشقر فقي النشقرة
الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  323مؤرخ في  13ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  113-00الم ق ققؤرخ ف ق ققي  30ن ق ققوفمبر  ،3100والمتض ق ققمن إنش ق ققاء جامع ق ققةقسنطينة،2
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى محاضر إجتماع إجتماع المجمس العممي لكمية اليندسة المعماريقة والتعميقر بتقاريخ  01جقانفي 3102و 05جانفي .3102

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  11مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة

 0131الموافقق  32أوت  ،3112المعقدل والمققتمم ،و المقذكور أعققبله  ،ييقدف ىقذا الققرار إلقى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة.2
المـادة  :3تحقدد القائمقة اإلسقمية ألعضقاء المجمقس العممقي لكميقة اليندسقة المعماريقة والتعميقر بجامعقة قسقنطينة،2
بالجدول الممحق بيذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة قسنطينة ،2كل فيما يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  13ماي 3102

اإلسم والمقب

وطاس صميحة
رواق جميمة
دكومي جمال
ساسي سعاد
جيول إسماعين
محيمود عيسى
معايش إبراىيم
سحنون الطيب

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير
عميد الكمية
نائب عميد الكمية
نائب عميد الكمية
رئيس قسم اليندسة المعمارية
رئيس قسم تسيير المشاريع
رئيس قسم التعمير

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية
رئيس المجنة العممية لقسم التعمير
بن راشي بوبة
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم اليندسة المعمارية
دراجي دمحم
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
بن معطي نبيية
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
زرطال سميرة
مدير مخبر
مغيزؼ صورية
مدير مخبر
بن عباس سامية
مدير مخبر
ريبوح بشير
مدير مخبر
لعبي بمقاسم
مسؤول مكتبة الكمية
غضبان دمحم الصغير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  322مؤرخ في  13ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم التعمير لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رق قم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  113-00المؤرخ ف  30نوفمبر  ،3100والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة،2 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم التعمير بتاريخ  01جانفي  3102و 05جانفي .3102النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

78

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131المواف ققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والم ققذكور أع ققبله ،يي ققدف ى ققذا القق قرار إل ققى تحدي ققد
القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء المجن ققة العممي ققة لقس ققم التعمي ققر لكمي ققة اليندس ققة المعماري ققة والتعمي ققر بجامع ققة
قسنطينة.2
المــادة  :3تحقدد القائمقة اإلسقمية ألعضقاء المجنقة العمميققة لقسقم التعميقر لكميقة اليندسقة المعماريقة والتعميقر بجامعققة
قسنطينة  ،2بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة قسنطينة ،2كل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس المجنة العممية لقسم التعمير
بن راشي بوبة
رئيس القسم
معايش إبراىيم
أستاذ محاضر قسم " ب"
زىيوة برنية
أستاذ مساعد قسم " أ "
يايت عمار نضرة
أستاذ مساعد قسم " أ "
لكح غنية
أستاذ مساعد قسم " أ "
زبيرؼ حسيبة
أستاذ مساعد قسم " أ "
مروش مباركة
أستاذ مساعد قسم " أ "
صغيرؼ عبلوة
أستاذ مساعد قسم " أ "
زرطال سميرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  321مؤرخ في  13ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المعمارية لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  113-00المؤرخ ف  30نوفمبر  ،3100والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة،2 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بنققاء عمققى محاضققر إجتمققاع المجنققة العمميققة لقسققم اليندسققة المعماريققة بتققاريخ  01جققانفي  3102و 05جققانفي.3102
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

79

يقـــــــــرر
المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والمققذكور أع ققبله  ،يي ققدف ىققذا القققرار إل ققى تحدي ققد
القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم اليندسققة المعماريققة لكميققة اليندسققة المعماريققة والتعميققر
بجامعة قسنطينة.2
المقادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسقم اليندسقة المعماريقة لكميقة اليندسقة المعماريقة والتعميقر
بجامعة قسنطينة ،2بالجدول الممحق بيذا القرار.
المقادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المقادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة قسقنطينة ،2كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13ماي 3102

اإلسم والمقب
سحنون الطيب

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية
رئيس القسم
حيول إسماعين
أستاذ محاضر قسم " أ "
مخموف مختار
أستاذ محاضر قسم " أ "
العيزرؼ يوسف
أستاذ محاضر قسم " أ "
دراجي دمحم
أستاذ محاضر قسم " أ "
دعرة جعفر
أستاذ محاضر قسم " أ "
بسطنجي سيام
أستاذ محاضر قسم " ب"
عمي خوجة عذراء
أستاذ مساعد قسم " أ "
بوطغان مراد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  323مؤرخ في  13ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم السياسية بجامعة قسنطينة2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  113-00المؤرخ ف  30نوفمبر  ،3100والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة،2 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموم السياسية بتاريخ  05ديسمبر .3102النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

80

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم السياسية بجامعة قسنطينة.2
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لكميققة العمققوم السياسققية بجامعققة قسققنطينة ،2بالجققدول
الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة قسنطينة ،2كل فيما يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13ماي 3102

اإلسم والمقب

-

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية العموم السياسية
المطيف
بوروبي عبد -
عميد الكمية
بوريش رياض -
نائب عميد الكمية المكمف بالدراسات العميا
كيبش عبد الكريم
نائب عميد الكمية المكمف بالبيداغوجيا
شريط عبد الحفيع
رئيس قسم التنظيم السياسي واإلدارؼ
زروق دمحم البشير
رئيس قسم العبلقات الدولية
يخمف عبد السبلم
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
سعيد عابد
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
بولمكاحل إبراىيم
مسؤول مكتبة الكمية
عروؼ منى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  325مؤرخ في  13ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الصحافة لكمية عموم اإلعالم واإلتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  113-00المؤرخ ف  30نوفمبر  ،3100والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة،2 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم الصحافة بتاريخ  01جانفي  3102و 01جانفي .3102النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

81

يقـــــــــرر
المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة

 0131المواف ققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والم ققذكور أع ققبله ،يي ققدف ى ققذا القق قرار إل ققى تحدي ققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الصحافة لكمية عموم اإلعبلم واإلتصال والسمعي البصرؼ
بجامعة قسنطينة.2
المققادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم الصققحافة لكميققة عمققوم اإلعققبلم واإلتصققال والسققمعي
البصرؼ بجامعة قسنطينة ،2بالجدول الممحق بيذا القرار.
المقادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المقادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة قسقنطينة ،2كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13ماي 3102

اإلسم والمقب

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم الصحافة
تنيو فاطمة الزىراء
رئيس القسم
بوشوشة حميد
أستاذ التعميم العالي
خريف حسين
أستاذ محاضر قسم " ب"
ماشطي شريفة
أستاذ مساعد قسم " أ "
جربوعة عادل
أستاذ مساعد قسم " أ "
بوزيان نصر الدين
أستاذ مساعد قسم " أ "
زعتر مريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  320مؤرخ في  13ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الصيدالنية لكمية ىندسة الطرائق الصيدالنية بجامعة قسنطينة2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحقدد ميقام الجامعقة والقواعقد الخاصقة بتنظيميقا وسقيرىا ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة  10منقو ،المعقدل
والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  113-00المؤرخ ف  30نوفمبر  ،3100والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة،2 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بنققاء عمققى محاضققر إجتمققاع المجنققة العمميققة لقسققم اليندسققة الصققيدالنية بتققاريخ  00جققانفي  3102و 10جققانفي.3102
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يقـــــــــرر
المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم اليندسققة الصققيدالنية لكميققة ىندسققة الط ارئققق الصققيدالنية
بجامعة قسنطينة.2
المـــــادة  :3تحق ققدد القائمق ققة اإلسق ققمية ألعضق ققاء المجنق ققة العمميق ققة لقسق ققم اليندسق ققة الصق ققيدالنية لكميق ققة ىندسق ققة الط ارئق ققق
الصيدالنية بجامعة قسنطينة ،2بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة قسنطينة ،2كل فيما يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13ماي 3102

اإلسم والمقب

ققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الصيدالنية
بكوش سميم
رئيس القسم
الواعر وحيدة
أستاذ التعميم العالي
موسار ىنية
أستاذ محاضر قسم " ب"
بمعايب فوزية
أستاذ مساعد قسم " أ "
كوتشوكالي وىيبة
أستاذ مساعد قسم " أ "
جزار سعاد
أستاذ مساعد قسم " أ "
عميشي حياة
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قرار رقم  220مؤرخ في  13ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،ال سيما المادة  50منو ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  113-00المؤرخ في  30نوفمبر  ،3100والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة،2

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بنققاء عمققى محاضققر إجتمققاع المجمققس العممققي لمعيققد تسققيير التقنيققات الحض قرية بتققاريخ  01جققانفي  3102و01

جانفي .3102
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يقـــــــــرر
المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  50مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ ف قي  31جمققادػ الثانيققة

 0131الموافققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والمققذكور أع ققبله  ،يي ققدف ىققذا القققرار إل ققى تحدي ققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة.2
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لمعيققد تسققيير التقنيققات الحضقرية بجامعققة قسققنطينة،2

بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة قسنطينة ،2كل فيما يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  13ماي 3102
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة

اإلسم والمقب

رئيس المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية
بن ميسي أحسن
مدير المعيد
عميرش حمزة
مدير مساعد مكمف بالبحث العممي والدراسات لما بعد التدرج
نزال سميمة
مدير مساعد مكمف بالدراسات وشؤون الطمبة
براقدؼ سميم
رئيس قسم تسيير المدن والتعمير
بوزحزح فؤاد
رئيس قسم التقنيات الحضرية والبيئة
مدور وليد
أستاذ محاضر قسم " أ "
بن إدير فتيحة
أستاذ مساعد قسم " أ "
بوقصة عبد الحفيع
أستاذ مساعد قسم " أ "
تممساني كنزة
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قرار رقم  322مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن
إنشاء شيادة فوق التخصص في "التغذية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى المرسققوم رقققم  303-00المققؤرخ فققي  1رجققب  0220الموافققق  33أوت  ،0200الققذؼ يتضققمن تنظققيمالدروس الطبية ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم رقققم  305-00المققؤرخ فققي  1رجققب  0220الموافققق  33أوت  ،0200الققذؼ يتضققمن تنظققيمالدروس لمحصول عمى دبموم الصيدلي،
 بمقتضققى المرسققوم رقققم  300-00المققؤرخ فققي  1رجققب  0220الموافققق  33أوت  ،0200الققذؼ يتضققمن تنظققيمالدروس الطبية ،المعدل والمتمم ،والذؼ يتضمن تنظيم الدروس لمحصول عمى شيادة جراح األسنان،
 بمقتض ققى المرس ققوم رق ققم  303-00الم ققؤرخ ف ققي  03شق قوال  0220المواف ققق  2ديس ققمبر  ،0200ال ققذؼ يتض ققمنإحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة،
 بمقتضققى المرسققوم رقققم  311-01المققؤرخ فققي  01رمضققان  0221الموافققق  10أكتققوبر  ،0201الققذؼ يتضققمنتنظيم إنشاء شيادة دكتور في العموم الطبية،
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 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضقى الققرار رققم  500المقؤرخ فققي  0أكتقوبر  3100والقذؼ يتضقمن إنشقاء شققيادة فقوق التخصقص فقي العمققومالطبية.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيققا ألحكقام المقادة األولقى مقن الققرار رققم  500المقؤرخ فقي  0أكتقوبر  ،3100المقذكور أعقبله،
ينشأ طور دراسات طبية فوق التخصص في التغذية ويتوج بشيادة فوق التخصص في التغذية.

المـادة  :3يفتح التكوين لمحائزين عمى شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في العموم الطبية في التخصصات التالية:

 عمم داء السكرؼ وعمم الغدد الصماء واألمراض األيضية،
 طب القمب،
 طب الكبد والجياز اليضمي،
 الطب الداخمي،
 األمراض العقمية،
 طب األطفال،
 اإلنعاش الطبي،
 طب األورام السرطانية،
 طب الكمى.
تتشكل دفعة التكوين من عشرين ( )31مترشحا،
المـادة  :2يجرػ التكوين عمى مستوػ مقر المؤسسة العمومية اإلستشفائية إبن زيرؼ بولوغين.
المـادة  :1يحدد الحجم الساعي اإلجمالي بمائة وعشرين ( )031ساعة ،تقسم عمى سداسيين إثنين (.)13
يتضمن الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيداغوجي المفصقل بقالتكوين (البرنقامج متقوفر عمقى مسقتوػ
مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي).
المـادة  :3يتوج التكوين بعمتحان نياية الدراسة.
يتضمن اإلمتحان إختبا ار نظرايا وآخ ار تطبيقيا ،ويعمن ناجحا المترشح الحائز عمى عبلمة تسقاوؼ عشقر
من عشرين ( )01/31أو تفوقيا ،في كل من اإلختبارين النظرؼ والتطبيقي.
المـادة  :5تتشكل لجنة التقييم من خمسة ( )13أساتذة يتم إنتقاؤىم عن طريقق قرعقة مقن بقين أسقاتذة التكقوين لنيقل
شيادة فوق التخصص في التغذية.
المـادة  :0يكمف المسؤولون البيداغوجيون بالميام التالية :
 ضمان تنظيم الدروس (الرزنامة والمضمون ومتابعة التعميم)،





إنتقاء ممفات الترشح،
تحديد قائمة المترشحين المسموح ليم بالتسجيل في التكوين،
ضمان تحديد مقاييس التكوين،
ضمان حسن سير التكوين ومتابعتو،
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 ضمان تحضير اإلجتماعات الدورية الخاصة بالتوجيو البيداغوجي وتنسيقو،
المـادة  :0يمكن دعوة األساتذة اإلستشفائيين الجامعيين األجانب ،األكفاء فقي مجقال التغذيقة ،قصقد تقدعيم الققدرات
الوطنية في التكوين والتكفل الطبي ،وذلك بصفة أساتذة مدعوين غي مقيمين طبقا لمتنظيم المعمول بو،
المـادة  :2تضمن التنسيق البيداغوجي لجنة تتشكل من :

 األستاذة مسكين جميمة (عمم الغدد الصماء)،
 األستاذة أيوب صورية ( الطب الداخمي)،
 األستاذة واحيد صافية (عمم الغدد الصماء)،
 األستاذ ىدام عمي الميدؼ (عمم الغدد الصماء)،
 الدكتورة فدالة نورة سمية (عمم الغدد الصماء)،
 الدكتورة فافا نظيرة (عمم الغدد الصماء)،
 الدكتورة قداد المية (عمم الغدد الصماء)،
 الدكتور رحال آمال (عمم الغدد الصماء)،
 الدكتورة فدالة سعيدة (عمم الغدد الصماء)،
 الدكتورة ربحي ليمى (عمم الغدد الصماء)،
 الدكتورة مزاود منى (عمم الغدد الصماء).
المـادة  :01تتكفل كميقة الطقب بجامعقة الج ازئقر 0بمصقاريف نققل األسقاتذة المقدعوين غيقر المقيمقين واققامتيم طبققا
لمتنظيم المعمول بو.
المـادة  : 00تكمف مقديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقيد عميقد كميقة الطقب بجامعقة الج ازئقر،0
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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قرار رقم  211مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن
إنشاء شيادة فوق التخصص في "البحث العيادي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى المرسققوم رقققم  303-00المققؤرخ فققي  1رجققب  0220الموافققق  33أوت  ،0200ال قذؼ يتضققمن تنظققيمالدروس الطبية ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم رقققم  305-00المققؤرخ فققي  1رجققب  0220الموافققق  33أوت  ،0200الققذؼ يتضققمن تنظققيمالدروس لمحصول عمى دبموم الصيدلي،
 بمقتضققى المرسققوم رقققم  300-00المققؤرخ فققي  1رجققب  0220الموافققق  33أوت  ،0200الققذؼ يتضققمن تنظققيمالدروس الطبية ،المعدل والمتمم ،والذؼ يتضمن تنظيم الدروس لمحصول عمى شيادة جراح األسنان،
 بمقتض ققى المرس ققوم رق ققم  303-00الم ققؤرخ ف ققي  03شق قوال  0220المواف ققق  2ديس ققمبر  ،0200ال ققذؼ يتض ققمنإحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة،
 بمقتضققى المرسققوم رقققم  311-01المققؤرخ فققي  01رمضققان  0221الموافققق  10أكتققوبر  ،0201الققذؼ يتضققمنتنظيم إنشاء شيادة دكتور في العموم الطبية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  500المؤرخ في  0أكتوبر  3100والقذؼ يتضقمن إنشقاء شقيادة فقوق التخصقص فقي العمقومالطبية.

يقـــــــــرر

المــادة األولـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة األولققى مققن الققرار رقققم  500المققؤرخ فققي  0أكتققوبر  ،3100المققذكور أعققبله،
ينشأ طور دراسات طبية فوق التخصص في التغذية ويتوج بشيادة فوق التخصص في البحث العيادؼ.
المـادة  :3يفتح التكوين لمحائزين عمى شيادة الد ارسقات الطبيقة المتخصصقة فقي العمقوم الطبيقة المتخصصقة ،ميمقا
كان تخصصيم في العموم الطبية.
تتشكل دفعة التكوين من عشرين ( )31مترشحا.
المـادة  :2يجرػ التكوين عمى مستوػ مصمحة البيواحصاء في كمية الطب بجامعة وىران.
المــــادة  :1يح ققدد الحج ققم الس ققاعي اإلجم ققالي لمتك ققوين ب ققثبلث مائ ققة وعشق قرة ( )201س ققاعة ،ت ققوزع عم ققى تس ققعة ()2
ممتقيات بنحو أسبوع خبلل الشير ،وتقسم عمى سداسيين (.)13
يتضققمن الممحققق المرفققق بيققذا الق قرار البرنققامج البيققداغوجي المفصققل بققالتكوين (البرنققامج متققوفر عمققى
مستوػ مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي).
المـادة  :3يتوج التكوين بعمتحان نياية الدراسة.
يتضمن اإلمتحان إختبا ار نظرايا وآخ ار تطبيقيا ،ومناقشة مذكرة أو إقتراحا بنشر مقال في مجمة عممية.
يعمن ناجحا المترشح الحائز عمى عبلمة تساوؼ عشر من عشقرين ( )01/31أو تفوقيقا ،فقي كقل مقن
اإلختب ققارين النظ ققرؼ والتطبيق ققي وعبلم ققة تس ققاوؼ عشق قرين م ققن أربع ققين ( )31/11أو تفوقي ققا ف ققي إنج ققاز
المذكرة ومناقشتيا.
المـادة  :5تتشكل لجنة التقييم من خمسة ( )13أساتذة يتم إنتقاؤىم عن طريق قرعقة مقن بقين أسقاتذة التكقوين لنيقل
شيادة فوق التخصص في البحث العيادؼ.
المـادة  :0يكمف المسؤولون البيداغوجيون بالميام التالية:
 ضمان تنظيم الدروس (الرزنامة والمضمون ومتابعة التعميم)،
 إنتقاء ممفات الترشح،
 تحديد قائمة المترشحين المسموح ليم بالتسجيل في التكوين،
 ضمان تحديد مقاييس التكوين،
 ضمان حسن سير التكوين ومتابعتو،
 ضمان تحضير اإلجتماعات الدورية الخاصة بالتوجيو البيداغوجي وتنسيقو،
المـادة  :0يمكن دعوة األساتذة اإلستشفائيين الجامعيين األجانب ،األكفاء فقي مجقال البحقث العيقادؼ ،قصقد تقدعيم
القققدرات الوطنيققة فققي التكققوين والتكفققل الطبققي ،وذلققك بصققفة أسققاتذة مققدعوين غي قر مقيمققين طبقققا لمتنظققيم
المعمول بو،
المقادة  :2تضمن التنسيق البيداغوجي لجنة تتشكل من:
 األستاذ مسمي دمحم فاروق،
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 األستاذ بوزياني مصطفى،
 األستاذ عبد الوىاب عدنان،
 األستاذ بقاجة دمحم األمين،
 األستاذ نزال لحسن (قسنطينة)،
 الدكتورة طالحي رندة،
 الدكتورة كازؼ – تاني نادينة،
 األستاذ سالمي رشيد (بوردو).
المـــادة  :01تتكفققل كميققة الطققب بجامعققة وى قران بمصققاريف نقققل األسققاتذة المققدعوين غيققر المقيمققين واقققامتيم طبقققا
لمتنظيم المعمول بو.
المـادة  : 00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين والسيد عميد كمية الطب بجامعة وىران ،بتنفيذ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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قرار رقم  201مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن إلحاق ليسانس
المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل جامعة قسنطينة0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  01-302المق ققؤرخ فق ققي  31ذؼ القعق ققدة  0111الموافق ققق  00أوت ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المقققرر رقققم  005المققؤرخ فققي  31أكتققوبر  ،3113المتضققمن تحديققد قائمققة مؤسسققات التعمققيم العققاليالمؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظام جديد " لمسنة الجامعية ،3115-3113
 بمقتضى القرار رقم  23المؤرخ فقي  31جقوان  ،3110المتضقمن تسقوية شقيادات الميسقانس األكاديميقة والمينيقةالمفتوحة بعنوان السنة الجامعية ،3113-3111
 بمقتضى القرار رقم  22المقؤرخ فقي  31جقوان  ،3110المتضقمن تأىيقل شقيادات الميسقانس األكاديميقة والمينيقةالمفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3110-3115بجامعة قسنطينة،
 بمقتضى القرار رقم  02المؤرخ في  15ماؼ  ،3112المتضمن تأىيل شيادات الميسانس المفتوحة بعنوان السنةالجامعية  3112-3110بجامعة قسنطينة،
 بمقتضى القرار رقم  051المؤرخ في  10جويميقة  ،3112المتضقمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3101-3112بجامعة قسنطينة،
 بمقتضى القرار رقم  221المؤرخ في  10سبتمبر  ،3101المتضمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3100-3101بجامعة قسنطينة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى القرار رقم  301المؤرخ في  11سبتمبر  ،3100المتضمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3103-3100بجامعة قسنطينة،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تمحقق الميسقانس المؤىمقة ،موضقوع المققرر رققم  005المقؤرخ فقي  31أكتقوبر  3113والقق اررات رققم

 23المققؤرخ فققي  31جقوان  3110ورقققم  22المققؤرخ فققي  31جقوان  3110ورقققم  031المققؤرخ فققي
 10أوت  3110ورقق ققم  02المق ققؤرخ فق ققي  15مق ققاؼ  3112و رقق ققم  051المق ققؤرخ فق ققي  10جويميق ققة
 3112ورقققم  221المققؤرخ فققي  10سققبتمبر  3101ورقققم  301المققؤرخ فققي  11سققبتمبر ،3100
والمذكور أعبله ،بعنوان جامعة قسنطينة إلى جامعة قسنطينة ،0طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـادة  :2يكمف المدير العقام لمتعمقيم والتكقوين العقاليين ومقدير جامعقة قسقنطينة ،0كقل فيمقا يخصقو ،بتطبيقق ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15ماي 3102
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كيمياء ال عضوية
كيمياء عضوية
كيمياء نظرية تطبيقية
كيمياء صيدالنية
كيمياء تحميمية وفيزيائة
فيزياء عامة
فيزياء طاقوية
فيزياء نظرية
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كيمياء حيوية أساسية
بيولوحيا إعبلمية
بيولوجيا خموية وجزئية
بيولوجيا الفطريات
ميكروبيولوجيا عامة
عمم البيئة المكروبية
ميكيروبيولوجيا تطبيقية
عمم المناعة
عمم الوراثة
عمم الحشرات
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بيولوجيا عيادية  :تحاليل طبية
عمم البيئة والمحيط
بيولوجيا وفزيولوجيا النبات
إعبلم آلي حيوية
بيوتكنولوجيا وجينات نباتية
إحصائيات مطبقة
تحميل رياضي
إحصاء
تييئة األوساط الفيزيائية
تييئة إقميمية
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لغات تطبيقية
لغات وآداب وحضارات إنجميزية
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لغة وأدب عربي
أدب عربي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار رقم  203مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن إلحاق الماستر
المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل جامعة قسنطينة0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  302-01المق ققؤرخ فق ققي  31ذؼ القعق ققدة  0111الموافق ققق  00أوت ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المقققرر رقققم  02المققؤرخ فققي  03سققبتمبر  ،3110المتضققمن فققتح ماسققتر األكاديميققة والمينيققة المفتوحققةبعنوان السنة الجامعية ،3110-3110
 بمقتضى القرار رقم  031المؤرخ في  10أوت  ،3110المتضمن تأىيل ماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية،3112-3110
 بمقتضققى الق قرار رقققم  000المققؤرخ فققي  10جويميققة  ،3112المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3101-3112بجامعة قسنطينة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  202المققؤرخ فققي  10سققبتمبر  ،3101المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3100-3101بجامعة قسنطينة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  302المققؤرخ فققي  11سققبتمبر  ،3100المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3103-3100بجامعة قسنطينة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  550المققؤرخ فققي  12أكتققوبر  ،3100المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3103-3100بجامعة قسنطينة،

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تمحققق الماسققتر المؤىمققة ،موضققوع المقققرر رقققم  02المققؤرخ فققي  03سققبتمبر  3110والق ق اررات رقققم
 031المؤرخ في  10أوت  3110ورقم  000المؤرخ في  10جويمية  3112ورقم  202المقؤرخ فقي
 10أوت  3110ورق ققم  302الم ققؤرخ ف ققي  11س ققبتمبر  3100ورق ققم  550الم ققؤرخ ف ققي  12أكت ققوبر
 3100ورقققم  550المققؤرخ فققي  12أكتققوبر  ،3100والمققذكور أعققبله ،بعن قوان جامعققة قسققنطينة إلققى
جامعة قسنطينة ،0طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المـــادة  :2يكمققف المققدير العققام لمتعمققيم والتكققوين العققاليين ومققدير جامعققة قسققنطينة ،0كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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الميدان

ممحق  :إلحاق ماستر مؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل جامعة قسنطينة0

الفرع

إلكترونيك

إلكتروتقني

عموم وتكنولوجيا

ىندسة مدنية

ىندسة ميكانيكية

ىندسة النقل

كيمياء
عموم المادة
فيزياء

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

إلكترونيك بيوطبي
بصريات
ميكرو إلكترونيك
ذبذبات عالية
تكنولوجيا اإلعبلم واألنظمة  :زيادة الفعالية وتحديد األنظمة
إشارات وأنظمة  :مراقبة األنظمة
ىندسة لوجيتيكية
أنظمة اإلتصال
شبكات الكيربائية
إلكتروتقني
تسيير وتحويل الطاقة الكيربائية
ىياكل ومواد
تصميم وحساب البناءات
بنايات مضادة لمزالزل
قيادة مشاريع العمارات
طرق ومنشآت فنية
جيو تقني
ىندسة التكييف وطاقوية
أنظمة التبريد وطاقات متجددة
ىندسة ح اررية وطاقوية
صيانة صناعية
عمم الطيران
أنظمة طاقوية صناعية
ىندسة السيارات
إنتاج صناعي
ىندسة النقل
التحكم في األخطار الصناعية
تحميل فيزيوكيميائي ومراقبة نوعية األدوية
كيمياء ال عضوية
كيمياء تحميمية وبيئة
كيمياء نظرية ومطبقة
جزيئات بيولوجية نشطة
فيزياء الطبقات الرقيقة
فيزياء الجسيمات الدقيقة
طاقوية وطاقات متجددة
فيزياء المواد وتحوالت األطوار
فيزياء طبية
الثالثي
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رياضيات
واعالم آلي

عموم الطبيعة
والحياة

رياضيات

عموم بيولوجية

جيولوجيا
عموم األرض
والكون

حقوق وعموم
سياسية

تييئة عمرانية

حقوق

لغة إنجميزية
آداب ولغات أجنبية
لغة فرنسية

لغة عربية
لغة وأدب عربي
أدب عربي

إحصائيات مطبقة
معادالت ذات اإلشتقاقات الجزئية
إحصاء المسارات العشوائية
طوبولوجيا جبرية وأنظمة ديناميكية
رياضيات مطبقة في اإلقتصاد والمالية
بيولوجيا وعمم جينات النبات
تحميل بروتيومي وصحة
بيولوجيا خموية وفيزيولوجيا مرضية
كيمياء حيوية جزئية وصحة
بيوتكنولوجيا الفطريات  :تخمرات وانتاج المواد الفطرية
عمم البيئة المكروبية
ميكموبيولوجيا عامة وبيولوجيا جزئية لمكائنات الدقيقة
بيولوجيا وتطور ومراقبة عالم الحشرات
عمم المناعة الخموية والجزئية  :عمم السرطان
وراثة جزئية
عمم التسمم وصحة
التسيير الدائم لؤلنظمة البيئية وحماية المحيط
قواعد بيولوجيا لئلنتاج النباتي
األيض الثانوؼ والجزيئات النشطة حيويا
جيولوجيا المحيط
عمم الخرائط ،طبوغرافيا وأنظمة المعمومات الجغرافيا
مياه وتييئة مستدامة
أخطار طبيعية
تييئة وتنمية المناطق الريفية
قانون خاص عقارؼ  :قانون التوثيق
قانون خاص عقارؼ  :قانون التعمير وتييئة اإلقميم
قانون بنكي وتجارة دولية
قانون المنافسة واإلستيبلك
قانون التأمينات
قانون الضبط اإلقتصادؼ
عموم المغة
لغة تطبيقية
لغة وأدب وحضارة  :دراسات بريطانية وأمريكية
تعميمية الفرنسية لغة أجنبية
عموم النصوص األدبية
تحميل الخطاب
تعدد لغوؼ وتنوع لساني
صوتيات وعمم األصوات
المسانيات وتطبيقاتيا
عموم المسان العربي
أدب عربي حديث و معاصر
آداب أجنبية وأدب مقارن
أدب قديم
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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قرار رقم  205مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن إلحاق ليسانس
مؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل جامعة قسنطينة3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  110-00المؤرخ في  2محرم  0122الموافق  30نوفمبر  ،3100والمتضمنإنشاء جامعة قسنطينة ،3
 بمقتضى القرار رقم  23المؤرخ فقي  31جقوان  ،3110المتضقمن تسقوية شقيادات الميسقانس األكاديميقة والمينيقةالمفتوحة بعنوان السنة الجامعية ،3113-3111
 بمقتضققى المقققرر رقققم  005المققؤرخ فققي  31أكتققوبر  ،3113المتضققمن تحديققد قائمققة مؤسسققات التعمققيم العققاليالمؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظام جديد " لمسنة الجامعية ،3115-3113
 بمقتضى المقرر رقم  22المؤرخ في  31جوان  ،3110المتضمن تأىيل شقيادات الميسقانس األكاديميقة والمينيقةالمفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3110-3115بجامعة قسنطينة،
 بمقتضققى الققرار رقققم  031المققؤرخ فققي  0أوت  ،3110المتضققمن تأىيققل شققيادات الميسققانس األكاديميققة والمينيققةالمفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3110-3110بجامعة قسنطينة،
 بمقتضى القرار رقم  02المؤرخ في  15ماؼ  ،3112المتضمن تأىيل شيادات الميسانس المفتوحة بعنوان السنةالجامعية  3112-3110بجامعة قسنطينة،
 بمقتضى القرار رقم  051المؤرخ في  10جويميقة  ،3112المتضقمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3101-3112بجامعة قسنطينة،
 بمقتضى القرار رقم  221المؤرخ في  10سبتمبر  ،3101المتضمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3100-3101بجامعة قسنطينة،
 بمقتضى القرار رقم  301المؤرخ في  11سبتمبر  ،3100المتضمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3103-3100بجامعة قسنطينة،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تمحقق الميسقانس المؤىمقة ،موضقوع المققرر رققم  005المقؤرخ فقي  31أكتقوبر  3113والقق اررات رققم
 23المؤرخ في  31جوان  3110ورقم  22المؤرخ في  31جقوان  3110ورققم  031المقؤرخ فقي
 10أوت  3110ورقق ققم  02المق ققؤرخ فق ققي  15مق ققاؼ  3112ورقق ققم  051المق ققؤرخ فق ققي  10جويميق ققة
 3112ورقم  221المقؤرخ فقي  10سقبتمبر  3101ورققم  301المقؤرخ فقي  11سقبتمبر ،3100
والمذكور أعبله ،بعنوان جامعة قسنطينة إلى جامعة قسنطينة ،3طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـادة  :2يكمف المدير العقام لمتعمقيم والتكقوين العقاليين ومقدير جامعقة قسقنطينة ،3كقل فيمقا يخصقو ،بتطبيقق ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15ماي 3102
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي
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الميدان
رياضيات واعالم
آلي

ممحق  :إلحاق ليسانس مؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل جامعة قسنطينة 3
الفرع

ىندسة البرمجيات

تسيير وعموم
تجارية

التخصص

أ

أنظمة المعمومة وتكنولوجيات الواب

إعالم آلي

م

عموم وتكنولوجيا المعمومات واإلتصال

م

تسويق

أ

أنظمة اإلعبلم اآللي

عموم تجارية
عموم إقتصادية،

طبيعتو

عموم التسيير
عموم إقتصادية

أ
أ

محاسبة

أ

مالية

أ

إدارة األعمال

بنوك وتأمينات

م

نقود ،بنوك و مالية

أ

أ

إقتصاد دولي

التراث التاريخي وسياحة ثقافية

أ

تاريخ  :تاريخ عام

أ

أ

فمسفة  :فمسفة

تاريخ  :تاريخ وحضارة
عموم إنسانية

أ
أ

عمم اآلثار  :عمم اآلثار القديمة

أ

عمم اآلثار  :عمم اآلثار اإلسبلمية

أ

عمم اآلثار  :عمم آثار ما قبل التاريخ

عمم المكتبات  :مكتبات ومراكز التوثيق

أ

عمم المكتبات  :تكنولوجيا جديدة وأنظمة المعمومات الوثائقية

أ

عمم اإلجتماع  :عمم إجتماع التربية

أ

عمم المكتبات  :التقنيات األرشيفية

عموم إنسانية

أرطوفونيا  :أرطوفونيا

واجتماعية

عمم اإلجتماع  :عمم إجتماع تنظيم وعمل

عموم إجتماعية

عمم اإلجتماع  :تسيير وتنمية الموارد البشرية

م

عمم النفس  :عمم النفس العمل والتنظيم

أ

عمم النفس  :عمم النفس المدرسي

م

أ

عمم اإلجتماع  :عمم إجتماع المدينة

أ

عمم النفس  :عمم النفس المدرسي

أ

عمم النفس  :عمم النفس العيادؼ

النشاطات البدنية
والرياضية

م

عموم التربية  :عموم التربية

رياضة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أ
أ

عمم النفس  :عمم النفس العيادؼ

عموم وتقنيات

أ

أ
أ

تربية بدنية ورياضية

أ

تدريب رياضي

أ

إدارة أعمال الرياضة
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الثالثي
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قرار رقم  200مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن إلحاق تأىيالت ماستر
مؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل

جامعة قسنطينة3

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  110-00المؤرخ فقي  2محقرم  0122الموافقق  30نقوفمبر  ،3100المتضقمنإنشاء جامعة قسنطينة ،3

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المقرر رقم  02المؤرخ في  03سقبتمبر  ،3110المتضقمن فقتح ماسقتر األكاديميقة و المينيقة المفتوحقةبعنوان السنة الجامعية ،3110-3110

 بمقتضى القرار رقم  031المؤرخ في  10أوت  ،3110المتضمن تأىيل ماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية،3112-3110

 بمقتضققى الق قرار رقققم  000المققؤرخ فققي  10جويميققة  ،3112المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3101-3112بجامعة قسنطينة،

 بمقتضققى الق قرار رقققم  202المققؤرخ فققي  10سققبتمبر  ،3101المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3100-3101بجامعة قسنطينة،

 بمقتضققى الق قرار رقققم  302المققؤرخ فققي  11سققبتمبر  ،3100المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3103-3100بجامعة قسنطينة،

 بمقتضققى الق قرار رقققم  550المققؤرخ فققي  12أكتققوبر  ،3100المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3103-3100بجامعة قسنطينة،

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تمحققق الماسققتر المؤىمققة ،موضققوع المقققرر رقققم  02المققؤرخ فققي  03سققبتمبر  3110والق ق اررات رقققم
 031المققؤرخ فققي  10أوت  3110ورقققم  000المققؤرخ فققي  10جويميققة  3112ورقققم  202المققؤرخ

في  10أوت  3110ورقم  302المؤرخ في  11سبتمبر  3100ورقم  550المؤرخ في  12أكتوبر
 3100ورقققم  550المققؤرخ فققي  12أكتققوبر  ،3100والمققذكور أعققبله ،بعنقوان جامعققة قسققنطينة إلققى
جامعة قسنطينة  ،3طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.

المـادة  :2يكمف المدير العقام لمتعمقيم والتكقوين العقاليين ومقدير جامعقة قسقنطينة ،3كقل فيمقا يخصقو ،بتطبيقق ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-

96

ممحق  :إلحاق الماستر مؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل جامعة قسنطينة 3

الميدان

الفرع

رياضيات واعالم آلي

إعالم آلي

التخصص

أنظمة المعمومة وتكنولوجيات الواب

أ

أنظمة المعمومة وتكنولوجيات الواب

م

عموم وتكنولوجيا المعمومات واإلتصال

أ

عموم و تكنولوجيا المعمومات واإلتصال

م

ىندسة البرمجيات

أ

أنظمة موزعة

عموم إقتصادية
عموم إقتصادية،

تسيير وعموم تجارية

أ

إقتصاد دولي واستشراف

أ

مالية دولية

أ

نقود و مؤسسات مالية

عموم تجارية

أ

محاسبة ومالية

أ

صحة وحماية إجتماعية

أ

تسويق

عموم التسيير

أ

تسيير الموارد البشرية وتنظيم

أ

فمسفة  :البيو إتيكا وايكولوجيا

أ

تاريخ  :تاريخ حضارؼ لببلد المغرب في العصر الوسيط

أ

فمسفة  :ابستمولوجيا

أ

عمم اآلثار  :تراث وسياحة

عموم إنسانية

م

تاريخ  :المغرب العربي الحديث والمعاصر ،تاريخ وحضارة

أ

عمم المكتبات :التكنولوجيا الجديدة في المؤسسة الوثائقية

أ

عمم اإلجتماع  :عمم إجتماع التربية

أ

عمم المكتبات :إدارة أعمال المكتبات ومراكز التوثيق

أ

عمم المكتبات :التقنيات األرشيفية

عموم إنسانية
واجتماعية

أ

عمم اإلجتماع  :عمم إجتماع تنظيم وعمل

عمم اإلجتماع المدينة :تسيير وتنظيم المدينة

أ

عمم النفس :عمم النفس العيادؼ وعمم نفس األمراض

أ

عمم النفس :عمم النفس المدرسي

م

عمم النفس :عمم النفس العمل وادارة الموارد البشرية

عموم إجتماعية

م

عمم النفس :عمم النفس العمل والتنظيم

عموم وتقنيات

النشاطات البدنية
والرياضية

التدريب الرياضي
والتربية البدنية

عمم النفس :عمم النفس العيادؼ ،تطبيقات عبلجية ،تقييم وتدخل

عموم التربية  :عموم التربية وتقويم األنظمة

أ

عموم وتكنولوجيا حركة اإلنسان

أ

أ

والرياضية

إدارة وتسيير رياضي تسيير التنظيمات الرياضية

أ
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أ

م

عمم النفس  :صعوبات مدرسية ومؤسسات إجتماعية تربوية

نظرية ومنيجية

طبيعتو

الثالثي

الثاني3102-

97

قرار رقم  200مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن إلحاق ليسانس
المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل جامعة قسنطينة2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  113-00المؤرخ في  2محرم  0122الموافق  30نوفمبر  ،3100والمتضمنإنشاء جامعة قسنطينة،3
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  23المؤرخ فقي  31جقوان  ،3110المتضقمن تسقوية شقيادات الميسقانس األكاديميقة والمينيقةالمفتوحة بعنوان السنة الجامعية ،3113-3111
 بمقتضى القرار رقم  02المؤرخ في  15ماؼ  ،3112المتضمن تأىيل شيادات الميسانس المفتوحة بعنوان السنةالجامعية  3112-3110بجامعة قسنطينة،
 بمقتضى القرار رقم  051المؤرخ في  10جويميقة  ،3112المتضقمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3101-3112بجامعة قسنطينة،
 بمقتضى القرار رقم  221المؤرخ في  10سبتمبر  ،3101المتضمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3100-3101بجامعة قسنطينة،
 بمقتضى القرار رقم  301المؤرخ في  11سبتمبر  ،3100المتضمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3103-3100بجامعة قسنطينة،

يقـــــــــرر

زرية رقم  23المؤرخ في  31جوان  3110ورقم 22
المادة األول  :تمحق الميسانس المؤىمة ،موضوع الق اررات الو ا
المققؤرخ فققي  31ج قوان  3110ورقققم  02المققؤرخ فققي  15مققاؼ  3112ورقققم  051المققؤرخ فققي 10

جويمي ققة  3112ورق ققم  221الم ققؤرخ ف ققي  10س ققبتمبر  3101ورق ققم  301الم ققؤرخ ف ققي  11س ققبتمبر
 ،3100والمذكور أعبله ،بعنوان جامعة قسنطينة إلى جامعة قسنطينة  ،2طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـادة  :2يكمف المدير العقام لمتعمقيم والتكقوين العقاليين ومقدير جامعقة قسقنطينة ،2كقل فيمقا يخصقو ،بتطبيقق ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ممحق  :إلحاق ليسانس مؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل

الميدان

الفرع

عموم وتكنولوجيا

ىندسة معمارية وعمران

ىندسة معمارية

التخصص

جامعة قسنطينة2

أ

أ

تراث وحفع

م

قيادة عممياتية لممشاريع

عمران
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعتو

أ

الثالثي

الثاني3102-

98

ىندسة الطرائق

ىندسة صيدالنية

أ

ىندسة المحيط

م

أ

ىندسة كيميائية

ىندسة معالجة المياه

عمم المكتبات  :تكنولوجيا جديدة وأنظمة المعمومات الوثائقية

عموم األرض والكون تسيير التقنيات الحضرية تسيير المدن وتعمير
تنظيم إدارؼ وسياسي
حقوق و عموم
عموم سياسية
سياسية
عبلقات دولية
عموم إنسانية
واجتماعية

أ
أ
أ
أ

عموم اإلعبلم واإلتصال  :سمعي بصرؼ

عموم إنسانية

أ

أ
أ

عموم اإلعبلم واإلتصال  :صحافة مكتوبة

عموم اإلعبلم واإلتصال  :عبلقات عامة

عموم اإلعبلم واإلتصال  :صحافة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ
أ

قرار رقم  202مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن إلحاق ماستر
مؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل جامعة قسنطينة2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  113-00المؤرخ فقي  2محقرم  0122الموافقق  30نقوفمبر  ،3100المتضقمنإنشاء جامعة قسنطينة ،2
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المقرر رقم  02المؤرخ في  03سقبتمبر  ،3110المتضقمن فقتح ماسقتر األكاديميقة و المينيقة المفتوحقةبعنوان السنة الجامعية ،3110-3110
 بمقتضى القرار رقم  031المؤرخ في  10أوت  ،3110المتضمن تأىيل ماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية،3112-3110
 بمقتضققى الق قرار رقققم  000المققؤرخ فققي  10جويميققة  ،3112المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3101-3112بجامعة قسنطينة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  202المققؤرخ فققي  10سققبتمبر  ،3101المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3100-3101بجامعة قسنطينة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  302المققؤرخ فققي  11سققبتمبر  ،3100المتضققمن تأىيققل الماسققتر المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3103-3100بجامعة قسنطينة،

يقـــــــــرر

المققادة األولققى :تمحققق الماسققتر المؤىمققة ،موضققوع المقققرر رقققم  02المققؤرخ فققي  03سققبتمبر  3110والق ق اررات رقققم
 031المققؤرخ فققي  10أوت  3110ورقققم  000المققؤرخ فققي  10جويميققة  3112ورقققم  202المققؤرخ
في  10أوت  3110ورقم  302المؤرخ في  11سبتمبر  3100ورقم  550المؤرخ في  12أكتوبر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

99

 3100ورقققم  550المققؤرخ فققي  12أكتققوبر  ،3100والمققذكور أعققبله ،بعن قوان جامعققة قسققنطينة إلققى
جامعة قسنطينة ،2طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـــادة  :2يكمققف المققدير العققام لمتعمققيم والتكققوين العققاليين ومققدير جامعققة قسققنطينة 2كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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ممحق  :إلحاق ماستر مؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة إل جامعة قسنطينة2

الفرع

الميدان

عمران

طبيعتو

التخصص

أ

ىندسة معمارية وعمران عمران عممياتي

م

إدارة المشاريع

عموم وتكنولوجيا
ىندسة الطرائق

عموم األرض والكون

م

ىندسة الطرائق الصيدالنية

أ

ىندسة البيئة

أ

أ

ىندسة كيميائية

أ

ىندسة صيدالنية

م

ىندسة صيدالنية

أ

تسيير التقنيات الحضرية تسيير المدن

تنظيم إدارؼ وسياسي

م
أ

حقوق وعموم سياسية

عموم سياسية

حقوق وعموم سياسية

عموم سياسية

حوكمة محمية

عموم إنسانية
واجتماعية

عموم إنسانية

عموم اإلعبلم واإلتصال :مين اإلتصال اإلقميمي والعمومي

أ

أقاليم المدن وصحة

عموم اإلعبلم واإلتصال :عبلقات عامة

عموم اإلعبلم واإلتصال :صحافة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار رقم  231مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن إلحاق ليسانس
المؤىمة بعنوان جامعة سطيف إل جامعة سطيف0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  011-02الم ق ققؤرخ ف ق ققي  32ذؼ الحج ق ققة  0112المواف ق ققق  0أوت ،0202المتضمن إنشاء جامعة سطيف ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى المقققرر رقققم  005المققؤرخ فققي  31أكتققوبر  ،3113المتضققمن تحديققد قائمققة مؤسسققات التعمققيم العققاليالمؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظام جديد " لمسنة الجامعية ،3115-3113
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

100

 بمقتضى القرار رقم  010المؤرخ في  31جوان  ،3110المتضمن تسوية شيادات الميسانس األكاديمية والمينيةالمفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3110-3115بجامعة سطيف،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  053المققؤرخ فققي  10أوت  ،3110المتضققمن تأىيققل ليسققانس أكاديميققة ومينيققة المفتوحققةبعنوان السنة الجامعية  3110-3110بجامعة سطيف،
 بمقتضى القرار رقم  03المؤرخ في  15ماؼ  ،3112المتضمن تأىيل شيادات الميسانس المفتوحة بعنوان السنةالجامعية  3112-3110بجامعة سطيف،
 بمقتضى القرار رقم  011المؤرخ في  10جويميقة  ،3112المتضقمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3101-3112بجامعة سطيف،
 بمقتضى القرار رقم  300المؤرخ في  10سبتمبر  ،3101المتضمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3100-3101بجامعة سطيف،
 بمقتضى القرار رقم  331المؤرخ في  11سبتمبر  ،3100المتضمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3103-3100بجامعة سطيف،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تمحقق الميسقانس المؤىمقة ،موضقوع المققرر رققم  005المقؤرخ فقي  31أكتقوبر  3113والقق اررات رققم
 010المؤرخ في  31جوان  3110و رقم  053المؤرخ في  10أوت  3110ورقم  03المقؤرخ فقي
 15مق ققاؼ  3112ورقق ققم  011المق ققؤرخ فق ققي  10جويميق ققة  3112و 300المق ققؤرخ فق ققي  10سق ققبتمبر
 3101و 331الم ققؤرخ ف ققي  11س ققبتمبر  ، 3100والم ققذكور أع ققبله ،بعنق قوان جامع ققة س ققطيف إل ققى
جامعة سطيف ،0طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـــادة  :2يكمققف المققدير العققام لمتعمققيم والتكققوين العققاليين ومققدير جامعققة سققطيف ،0كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15ماي 3102
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الميدان

عموم وتكنولوجيا

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق  :إلحاق ليسانس مؤىمة بعنوان جامعة سطيف إل جامعة سطيف0
التخصص
الفرع
ىندسة معمارية وعمران ىندسة معمارية
ىندسة مدنية
ىندسة مدنية
األداتية في اإللكترونيك
إلكترونيك ،إلكتروتقني ،آلية
تقنيات الصورة والصوت
إلكترونيك
إتصال
إلكترونيك رقمي
آلية
آلية
إلكتروتقني
إلكتروتقني
ىندسة إلكتروكيميائية
ىندسة كيميائية
ىندسة الطرائق
ىندسة الطرائق الصيدالنية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعتو
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أ
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الثالثي

الثاني3102-

101

ىندسة المبممرات

بصريات وميكانيك الدقة

كيمياء
عموم المادة

فيزياء

إعالم آلي
رياضيات واعالم آلي
رياضيات

عموم بيولوجية

عموم الطبيعة
والحياة

عموم األرض والكون

عموم زراعية
جيولوجيا
عموم تجارية
عموم التسيير

عموم إقتصادية،
تسيير وعموم تجارية

عموم إقتصادية

عموم مالية
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مواد مبممرة
بصريات أداتية وفوطونيات
ميكانيك تطبيقية
تكنولوجيا المواد
قياس بصرؼ
قياس ورقابة صناعية
كيمياء البيئة
كيمياء أساسية
ىندسة فيزيائية
فيزياء أساسية
ىندسة بيوطبية إستشفائية
أنظمة ذكية واعبلم آلي صناعي
إعبلم آلي
اإلعبلم اآللي لتقنيات اإلعبلم واإلتصال
رياضيات أساسية
رياضيات تطبيقية
نمذجة والمساعدة عمى إتخاذ القرار
ميكروبيولوجيا
تحاليل بيوكيميائية
وظيفة المنطقة الجذرية
عمم البيئة
تسيير البيئة
بيولوجيا وتثمين النبات
فيزيولوجيا عامة
عمم الحيوان
التحكم في تربية الحيوانات المجترة
تسيير الصحة النباتية
تسيير مستدام لمتربة
عموم جيولوجية
تسويق وتجارة دولية
إدارة أعمال عمومية
إدارة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تدقيق ومراقبة التسيير
إدارة الموارد البشرية
مالية وتأمينات
أسواق ومنتجات مالية
إقتصاد بنكي ونقدؼ
إحصاء تطبيقي واستشراف إقتصادؼ
مالية ومحاسبة
تسيير التمويل واإلستثمار
ضرائب وجباية جمركية

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

102

قرار رقم  230مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن إلحاق ماستر
مؤىمة بعنوان جامعة سطيف إل جامعة سطيف0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  011-02الم ق ققؤرخ ف ق ققي  32ذؼ الحج ق ققة  0112المواف ق ققق  0أوت ،0202المتضمن إنشاء جامعة سطيف ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  021المؤرخ في  0أوت  ،3110المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعيقة 3112-3110بجامعة سطيف،
 بمقتضققى المقققرر رق ققم  310المققؤرخ ف ققي  0جويميققة  ،3112المتضققمن تأىي ققل الماسققتر المفتوح ققة بعن قوان الس ققنةالجامعية  3101-3112بجامعة سطيف،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  211الم ققؤرخ ف ققي  0س ققبتمبر  ،3101المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3100-3101بجامعة سطيف،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  332الم ققؤرخ ف ققي  1س ققبتمبر  ،3100المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3103-3100بجامعة سطيف،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  553الم ققؤرخ ف ققي  2أكت ققوبر  ،3100المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3103-3100بجامعة سطيف،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تمحق الماستر المؤىمة ،موضوع القق اررات رققم  021المقؤرخ فقي  0أوت  ،3110رققم  310المقؤرخ

فققي  0جويميققة  3112ورقققم  211المققؤرخ فققي  0سققبتمبر  3101ورقققم  332المققؤرخ فققي  1سققبتمبر
 3100ورق ققم  553الم ققؤرخ ف ققي  2أكت ققوبر  ،3100والم ققذكور أع ققبله ،بعنق قوان جامع ققة س ققطيف إل ققى
جامعة سطيف ،0طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـــادة  :2يكمققف المققدير العققام لمتعمققيم والتكققوين العققاليين ومققدير جامعققة سققطيف ،0كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15ماي 3102
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الميدان

ممحق  :إلحاق ماستر مؤىمة بعنوان جامعة سطيف إل جامعة سطيف0
الفرع
آلية

عموم وتكنولوجيا

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

إلكتروتقني

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعتو
أ
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التخصص
أمن سير األنظمة الصناعية
التحكم في األنظمة الصناعية
شبكات كيربائية
تحكم كيربائي
آالت كيربائية

الثالثي

الثاني3102-

103

عموم المادة

رياضيات واعالم آلي

عموم الطبيعة والحياة

عموم األرض والكون

عموم إقتصادية،
تسيير وعموم تجارية

ىياكل
ىندسة مدنية
جسور وطرق المواصبلت
ىندسة المبممرات مواد مبممرة
إلكتروكيمياء المواد
ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق الصيدالنية
ىندسة كيميائية
شبكات وأنظمة اإلتصاالت السمكية والبلسمكية
إلكترونيك صناعي
آداتية في اإللكترونيك
إلكترونيك
إلكترونيك األنظمة المحمولة
إلكترونيك دقيق
ميكانيك دقيقة
بصريات وميكانيك
ميكانيك المواد
الدقة
بصريات وفوطونيات تطبيقية
كيمياء فيزيائية
كيمياء
ىندسة المواد
فيزياء وتكنولوجيا إستكشاف الفضاء
فيزياء
تصوير وىندسة بيوطبية
فيزياء نظرية وأساسية
ىندسة فيزيائية لجزئيات الذرة
أسس و ىندسة اإلعبلم والصورة
ىندسة البرمجيات
إعالم آلي
إعبلم آلي أساسي وذكاء إصطناعي
شبكات و أنظمة موزعة
النمذجة و المساعدة عمى إتخاذ القرار
رياضيات تطبيقية
رياضيات
رياضيات تطبيقية  :تحميل غير خطي ومعادالت ذات اإلشتقاقات الجزئية
تحاليل بيوكيميائية
عمم البيئة المكروبي
تسيير وحماية البيئة
ميكروبيولوجيا تطبيقية
عموم بيولوجية
بيولوجيا وتثمين النباتات
تسيير األنظمة البيئية المحمية
عمم المناعة
فزيولوجيا وعمم الصيدلة
عموم زراعية تحسين اإلنتاج الحيواني لممجترات
جيولوجيا
جيولوجيا الميندس
مالية و محاسبة
التسويق اإلستراتيجي
عموم تجارية محاسبة وتدقيق
تسويق الخدمات
إقتصاد جمركي
إدارة أعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
عموم التسيير تدقيق ومراقبة التسيير
إدارة إقميمية وتنمية محمية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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الثاني3102-

104

عموم إقتصادية

نقود ومالية
بنوك و تأمينات
تأمينات ،مالية وبنوك إسبلمية
بنوك
تأمينات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار رقم  233مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن إلحاق ليسانس
مؤىمة بعنوان جامعة سطيف إل جامعة سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  111-00المؤرخ فقي  2محقرم  0122الموافقق  30نقوفمبر  ،3100المتضقمنإنشاء جامعة سطيف ،3
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  03المؤرخ في  15ماؼ  ،3112المتضمن تأىيل شيادات الميسانس المفتوحة بعنوان السنةالجامعية  3112-3110بجامعة سطيف،
 بمقتضى القرار رقم  011المؤرخ في  10جويميقة  ،3112المتضقمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3101-3112بجامعة سطيف،
 بمقتضى القرار رقم  300المؤرخ في  10سبتمبر  ،3101المتضمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3100-3101بجامعة سطيف،
 بمقتضى القرار رقم  331المؤرخ في  11سبتمبر  ،3100المتضمن تأىيقل شقيادات الميسقانس المفتوحقة بعنقوانالسنة الجامعية  3103-3100بجامعة سطيف،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تمحق الميسانس المؤىمة ،موضوع الق اررات رقم  03المؤرخ في  15ماؼ  3112ورقم  011المؤرخ

فققي  10جويميققة  3112و 300المققؤرخ فققي  10سققبتمبر  3101و 331المققؤرخ فققي  11سققبتمبر
 ، 3100والمذكور أعبله ،بعنوان جامعة سطيف إلى جامعة سطيف ،3طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـــادة  :2يكمققف المققدير العققام لمتعمققيم والتكققوين العققاليين ومققدير جامعققة سققطيف ،3كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15ماي 3102

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ممحق  :إلحاق ليسانس مؤىمة بعنوان جامعة سطيف إل

الميدان
حقوق وعموم
سياسية

الفرع

حقوق
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التخصص
قانون عام
قانون خاص
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الثالثي
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أ
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لغة وأدب
لغة فرنسية
عموم المسان
آداب ولغات أجنبية
لغة إنجميزية
لغة ،آداب وحضارة أنجموساكسونية
عمم اآلثار  :آثار عامة
تاريخ  :تاريخ عام
عموم إنسانية
فمسفة  :فمسفة عامة
عموم اإلعبلم واإلتصال  :إتصال وعبلقات عامة
عموم التربية  :إدارة تربوية
أرطوفونيا  :أرطوفونيا
عمم اإلجتماع  :عمم إجتماع العمل والتنظيم
عموم إنسانية
واجتماعية
عمم اإلجتماع  :عمم إجتماع التربية
عمم اإلجتماع  :عمم اإلجتماع الحضرؼ
عموم إجتماعية
عمم اإلجتماع  :عمم اإلجتماع السياسي
عمم اإلجتماع  :عمم اإلجتماع الثقافي
عمم اإلجتماع  :عمم إجتماع اإلتصال
عمم النفس  :عمم النفس التنظيم والعمل
عمم النفس  :عمم النفس العيادؼ
أدب عربي
لغة وأدب عربي
لغة وأدب عربي
عموم المسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

قرار رقم  232مؤرخ في  15ماي  3102يتضمن إلحاق ماستر
مؤىمة بعنوان جامعة سطيف إل جامعة سطيف3

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  111-00المؤرخ فقي  2محقرم  0122الموافقق  30نقوفمبر  ،3100المتضقمنإنشاء جامعة سطيف ،3
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  211الم ققؤرخ ف ققي  0س ققبتمبر  ،3101المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3100-3101بجامعة سطيف،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  332الم ققؤرخ ف ققي  1س ققبتمبر  ،3100المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3103-3100بجامعة سطيف،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  553الم ققؤرخ ف ققي  2أكت ققوبر  ،3100المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3103-3100بجامعة سطيف،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تمحق الماستر المؤىمة ،موضوع القق اررات رققم  021المقؤرخ فقي  0أوت  ،3110رققم  310المقؤرخ
فققي  0جويميققة  3112ورقققم  211المققؤرخ فققي  0سققبتمبر  3101ورقققم  332المققؤرخ فققي  1سققبتمبر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

106

 3100ورقم  553المؤرخ في  2أكتوبر  ،3100والمذكور أعبله ،بعنقوان جامعقة سقطيف إلقى جامعقة
سطيف ،3طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـــادة  :2يكمققف المققدير العققام لمتعمققيم والتكققوين العققاليين ومققدير جامعققة سققطيف ،3كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15ماي 3102

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ق

ممحق  :إلحاق ماستر مؤىمة بعنوان جامعة سطيف إل
الميدان

الفرع

عموم إنسانية
واجتماعية

عموم إجتماعية

لغة وأدب عربي

لغة وأدب عربي
لغة عربية
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جامعة سطيف3
طبيعتو

التخصص

أ

عمم النفس :عمم النفس التنظيم والعمل

أ

عمم النفس :عمم النفس العيادؼ – عبلج نفسي

عمم النفس :عمم النفس العيادؼ – صعوبات التعمم

أ

عمم اإلجتماع  :عمم اإلجتماع الثقافي

أ

لسانيات تطبيقية

أ

أ

عمم اإلجتماع  :خدمة إجتماعية

أ

نقد معاصر

عمم األسموب

نظرية األدب ومناىج تحميل الخطاب
نقد أدبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ
أ

قرار رقم  344مؤرخ في  10ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  00منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  331-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110المتضمنتحويل المعيد الوطني لمتكوين في اإلعبلم اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  01من المرسقوم التنفيقذؼ رققم  311-13المقؤرخ فقي  30ذو القعقدة 0135

الموافق  31سبتمبر  ،3113والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلقى تحديقد القائمقة اإلسقمية ألعضقاء
مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمئلعبلم اآللي.
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المـادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمئلعبلم اآللقي وفقق الجقدول الممحقق
بيذا القرار.
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

 -0األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

لوني عبد الحميد
بوشارب رابح
بوعبلم هللا دمحم
عيوني زينب
قندوزؼ جازية
صديق دمحم
عمواني أكرم
جيدال حسان
زاويدؼ دمحم
 -3األعضاء المنتخبون :
اإلسم والمقب

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمإلعالم اآللي
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الصفة

القطاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
الوزير المكمف بالمالية
الوزير المكمف بالتربية الوطنية
الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية اإلستثمار
الوزير المكمف بالطاقة والمناجم
الوزير المكمف بالتجارة
الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعبلم واإلتصال

الييئة

ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية
عضو
بن عشبة كريمة
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
عضو
لوناس نعيمة
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
عضو
ديب أحمد
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
عضو
قرومي جازية
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
عضو
عمران فيصل
ممثل منتخب عن الطمبة
عضو
عقون يوبة
ممثل منتخب عن الطمبة
شنوفي عبد الرزاق عضو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  213مؤرخ في  0ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  02منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  331-12المؤرخ في  02شعبان  0121الموافقق  01أوت  ،3110والمتضقمنإنشاء المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة،
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 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولقوجي بسقكيكدة بتقاريخ  30جقانفي.3102

يقـــــــــرر

المادة األولـ  :تطبيققا ألحكقام الفصقل األول مقن المرسقوم التنفيقذؼ  311-13المقؤرخ فقي  30ذو القعقدة 0135

الموافققق  31سققبتمبر  ،3113الققذؼ يحققدد ميققام المدرسققة خققارج الجامعققة والقواعققد الخاصققة بتنظيميققا
وسققيرىا المع ققدل والم ققتمم ،والم ققذكور أع ققبله ،يي ققدف ى ققذا القققرار إل ققى تحدي ققد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء
المجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لممدرسققة العميققا ألسققاتذة التعمققيم التكنولققوجي بسققكيكدة،
بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير المدرسة العميا ألسقاتذة التعمقيم التكنولقوجي
بسكيكدة ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10ماي 3102
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
اإلسم والمقب
مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
بوجعدار جمال
مدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج والشيادات
كحيل جمال
مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العممي
بابورؼ العيدؼ
مدير مساعد لمتكوين المتواصل والعبلقات الخارجية
أم العز فيصل
رئيس قسم الفيزياء
كرايم خير الدين
رئيس قسم اإلعبلم اآللي والرياضيات
فراق عزوز
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " ب "
خريف نصر الدين
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
ىوين زىية
ممثل األساتذة المشاركين
مزىود نبيل
أستاذ التعميم العالي بجامعة سكيكدة
بوقدوم أحسن
أستاذ محاضر بجامعة سكيكدة
نوار أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  210مؤرخ في  03ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة برج بوعريريج،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إنتخاب ممثمي ورئيس المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا.

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  11مققن المرسققوم التنفيققذير رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة

 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة برج بو عريريج.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لكميققة العمققوم والتكنولوجيققا بجامعققة بققرج بققو عري قريج،
بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومقدير جامعقة بقرج بقو عريقريج ،كقل فيمقا يخصقو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03ماي 3102

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

اإلسم والمقب

عيدل صميح
بوبترة جمال
أكموم خميستي
دداش الدراجي
روابح خالد
جابو جمال
فركوس ىناء
حبلتي عبد الحق
بمقايد عبد الكريم
لوكزيت ناصر
مسالي زوبيدة
شبللي نصر الدين
داودؼ سميم
بوالتوت فريد
ساعد سعود فاطمة
قرار نبيمة
معمرؼ سميم
روابح زىير
بوزيد عبد الرزاق
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا
عميد كمية العموم و التكنولوجيا
نائب عميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلاقات الخارجية
نائب عميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسم اإللكترونيك
رئيس قسم العموم و التقنيات
رئيس قسم عموم المادة
رئيس قسم ىندسة المحيط
رئيس قسم اإللكتروميكانيك
رئيس قسم اليندسة المدنية
رئيسة المجنة العممية لقسم اإللكترونيك
مدير مخبر البحث
ممثل قسم عموم وتقنيات
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم عموم المادة
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم العموم و التقنيات
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم عموم المادة
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم عموم المادة
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم اإللكتروميكانيك
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم اإللكتروميكانيك
الثالثي
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ذوؼ مصف األستاذية لقسم اليندسة المدنية
لقسم اليندسة المدنية
لقسم ىندسة المحيط
لقسم ىندسة المحيط

ممثل األساتذة
مسعودان إبراىيم
ممثل األساتذة
نوؼ عمار
ممثل األساتذة
مغراوؼ نجاح
ممثل األساتذة
فايد حياة
مسؤول المكتبة
بن تركي حواس
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
مزعاش صبلح الدين
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
قويدمي حمزة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  210مؤرخ في  03ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم البيولوجيا لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة برج بوعريريج،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم البيولوجيا بتاريخ  3نوفمبر  3103و  33أفريل .3102

يقـــــــــرر

المـــادة األولـــ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذير رقققم  302-12المققؤرخ فققي  1جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد
القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء المجن ققة العممي ققة لقسقققم البيولوجي ققا لكمي ققة العم ققوم والتكنولوجي ققا لجامع ققة بق ققرج
بوعريريج.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسقم البيولوجيقا لكميقة العمقوم والتكنولوجيقا بجامعقة بقرج بقو
عريريج ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومقدير جامعقة بقرج بقو عريقريج ،كقل فيمقا يخصقو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03ماي 3102

اإلسم والمقب
مسالي زوبيدة
روابح خالد
بوبترة جمال
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
رئيسة المجنة العممية لقسم البيولوجيا
رئيس قسم البيولوجيا
أستاذ محاضر قسم " أ "

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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أستاذ محاضر قسم " أ "
بوتوت فريد
أستاذ محاضر قسم " أ "
معمم حبيبة
أستاذ محاضر قسم " ب "
سمماني العربي
أستاذ محاضر قسم " ب "
طالبي دمحم لمين
أستاذ مساعد قسم " أ "
مزعاش صبلح الدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  212مؤرخ في  03ماي  3102يعدل القرار رقم  310المؤرخ في  20ماي 3103

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  312-10المققؤرخ فققي  3جمققادػ األولققى  0133الموافققق  32ج قوان ،3110والمتضمن إنشاء جامعة الشمف ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  03منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  313الم ققؤرخ ف ققي  20م ققاؼ  ،3103ال ققذؼ يح ققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء مجم ققس إدارةجامعة الشمف.

يقـــــــــرر

المــادة األولـ  :يعققدل الجققدول الممحققق بققالقرار رقققم  313المققؤرخ فققي  20مققاؼ  ،3103والمققذكور أعققبله ،كمققا ىققو
محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03ماي 3102

ققققق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 -0األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
شاىد العربي
لكحل دمحم
عابد بشيخ
فشيت أبوبكر
جمعي بمقاسم
لعربي عيسى
اليامل بمخير
قرابن أحمد
زواني حميد
كشود السبتي
ضويفي فوضيل

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزؼ المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية اإلستثمار
ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية
ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية
ممثل الوالي
الثالثي
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 -3األعضاء المنتخبون:
اإلسم والمقب

الصفة

الييئة

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم
عضو
عمي بن عمارة عبد القادر
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية
عضو
غربي دمحم
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية
عضو
تقية دمحم حسان الميدؼ
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والمغات
عضو
شارف عبد القادر
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اليندسة المدنية والمعمارية
عضو
عراب أحمد
ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية
عضو
تركي أحمد
ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم الزراعية
عضو
دمحمؼ بوزينة محفوظ
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
عضو
لعاطف دمحم
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
عضو
رخروخ عبد المجيد
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
عضو
قوالل فريدة
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
عضو
حبال بن شرفي
ممثل منتخب عن الطمبة
عضو
بورقية سيد أحمد
ممثل منتخب عن الطمبة
عضو
حمادو إبراىيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  231مؤرخ في  03ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  100-20المققؤرخ فققي  0جمققادػ الثانيققة  0103الموافققق  01ديسققمبر ،0220والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  225-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة  0123الموافق  31نوفمبر  ،3100الذؼيحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة  30منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  30من المرسوم التنفيذؼ رقم  225-00المقؤرخ فقي  30ذؼ الحجقة 0123

الموافق  31نوفمبر  ،3100والمذكور أعبله ،تحدد القائمة اإلسقمية ألعضقاء المجمقس العممقي لمركقز
البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية كما يأتي :
بالنسبة لباحثي المركز :
رئيسا
 بمعربي جمال عباس مراد بودلعة حبيبة بداوؼ فوزية دروة غانية -بعزؼ خالد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز :
 ميمة الطاىر مريبعي الشريف مسعودؼ الحواس قرتي مينية بمعمى آمينةبالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج :
 ميموني الزىرة العوفي عبد الكريماألعضاء بحكم القانون :
مدير المركز
 بن مالك رشيدالمـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  03ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  230مؤرخ في  02ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  02منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رققم  33-12المقؤرخ فقي  32محقرم  0121الموافقق  31جقانفي  ،3112والمتضقمنإنشاء المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى محضقر إجتمقاع المجمقس العممقي لممدرسقة التحضقيرية فقي العمقوم والتقنيقات بقالجزائر بتقاريخ  00فيفقرؼ.3102

يقـــــــــرر

المادة األولـ  :تطبيققا ألحكقام الفصقل األول مقن المرسقوم التنفيقذؼ  311-13المقؤرخ فقي  30ذو القعقدة 0135

الموافققق  31سققبتمبر  ،3113الققذؼ يحققدد ميققام المدرسققة خققارج الجامعققة والقواعققد الخاصققة بتنظيميققا
وسققيرىا المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تحديققد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء
المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لممدرسققة التحضققيرية فققي العمققوم والتقنيققات بققالجزائر،
بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير المدرسقة التحضقيرية فقي العمقوم والتقنيقات
بالجزائر ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02ماي 3102

قققققققققق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
اإلسم والمقب
مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
بن زاوؼ أحمد
مدير مساعد مكمف بالدراسات
حاجي صديق
رئيس قسم الرياضيات
بن عايش نسيمة
رئيس قسم الكيمياء
بالعزوقي رفيق
رئيس قسم الفيزياء
خمف هللا دمحم
ممثل عن أساتذة التعميم العالي
براح أحمد
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " أ "
ميمون شيرزاد
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
مغبلوؼ نذير
أستاذ التعميم العالي بجامعة باب الزوار
شمغوم شعبان
أستاذ التعميم العالي بجامعة باب الزوار
سايغي دمحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  233مؤرخ في  02ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  322-13المؤرخ في  00رجب  0135الموافقق  05أوت  ،3113القذؼ يحقددميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  01منو،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  311-01المق ققؤرخ فق ققي  21رمضق ققان  0120الموافق ققق  2سق ققبتمبر ،3101المتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض ،ال سيما المادة  3منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المــادة األولــ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  01مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  322-13المققؤرخ فققي  00رجققب 0135

الموافق  05أوت  ،3113والمذكور أعبله  ،ييدف ىقذا الققرار إلقى تحديقد القائمقة اإلسقمية ألعضقاء
مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض وفق الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02ماي 3102

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

 -0األعضاء المعينون:

الصفة

اإلسم والمقب

فاسي نصر الدين
مسعودؼ بن عودة أيوب
الباز عبد الوىاب
تاج الدين دمحم
عمار عمر
زيدور فاطمة
سميمان محي الدين
بوبكر الطيب
 -3األعضاء المنتخبون :
اإلسم والمقب

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة

القطاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
الوزير المكمف بالمالية
الوزير المكمف بالتربية الوطنية
الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
الوزير المكمف بالعدل
الوالي

الييئة

عضو ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد الحقوق والعموم السياسية
ىنان مميكة
بمخيرة سيد أحمد ىشام عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
طالبي عبد القادر
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
سالمي عبد لقادر
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
عشاب عمر
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
مكاوؼ مصطفى
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
عاشور عمر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  232مؤرخ في  02ماي  3102يحدد الخدمات و/أو الخبرات التي يمكن أن تقوم
بيا المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني ،زيادة عن مياميا الرئيسية
وكيفيات تخصيص الموارد المتصمة بيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى الق ققانون رق ققم  31-00الم ققؤرخ ف ققي  3جم ققادػ األول ققى  0110المواف ققق  32ديس ققمبر  0200المع ققدلوالمتمم ،المتضمن قانون المالية لسنة  ،0200ال سيما المادة  002منو،
 بمقتضق ققى القق ققانون رقق ققم  30-21المق ققؤرخ فق ققي  31محق ققرم  0100الموافق ققق  03أوت  ،0221المعق ققدل والمق ققتمم،المتعمق بالمحاسبة العمومية،
 بمقتضى القانون رقم  00-20المقؤرخ فقي  32ربيقع الثقاني  0102الموافقق  33أوت  ،0220المعقدل والمقتمم،المتضمن القانون التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي ،3113-0220
 بمقتضى القانون رقم  13-22المقؤرخ فقي  00ذؼ الحجقة  0102الموافقق  1أفريقل  ،0222المتضقمن الققانونالتوجييي لمتعميم العالي ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  25و 20منو،
 بمقتضققى األمققر رقققم  12-15المققؤرخ فققي  02جمققادػ الثانيققة  0130الموافققق  03جويميققة  ،3115المتضققمنالقانون األساسي لموظيفة العمومية،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
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 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

المعدل والمتمم ،الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  322-13المؤرخ في  00رجب  0135الموافقق  05أوت  ،3113القذؼ يحقددميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  220-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة  0123الموافق  31نوفمبر  ،3110الذؼيحجج القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى الق قرار الو ازريققة المشققترك المققؤرخ فققي  02ربيققع الثققاني  0121الموافققق  03أفريققل  3112الققذؼ يحققددمب ققالغ أداء الخ ققدمات م ققن قب ققل امؤسس ققات التعم ققيم الع ققالي المؤىم ققة كم ارك ققز إمتح ققان ف ققي إط ققار تنظ ققيم المس ققابقات
واإلمتحانات المينية لفائدة المؤسسات واإلدارات العمومية ،ال سيما المادة  5منو،
 بمقتضق ققى التعميمقققة الو ازريقققة المشق ققتركة رققققم  12المؤرخقققة فق ققي  31ن ققوفمبر  0222المتض ق قمنة تسقققيير العائقققداتالمحصمة من األشغال والخدمات التي تندزىا المؤسسات العمومية زيادة عن ميمتيا الرئيسية.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادتين  5و 2من المرسوم التنفيذؼ رقم  220-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة
 0123الموافق  31نوفمبر  ،3110والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد قائمة الخدمات
و/أو الخبرات التي تقوم بيا المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني ،لفائدة
اإلدارات األخرػ والمؤسسات والييئات العمومية والخاصة زيادة عن مياميا الرئيسية ،وكيفيات
تخصيص الموارد المتصمة بيا.
المـادة  :3تحدد قائمة الخدمات و/أو الخبرات التي يمكن أن تنجزىا المؤسسة العمومية المذكورة في المادة األولى
أعبله،
-

كما يأتي :
إنجاز الدراسات والبحوث،
أعمال التحاليل والقياسة،
تنظيم و/أو تأطير المؤتمرات والممتقيات والمنتديات واأليام الدراسية،
المساعدة التقنية واإلستشارة في مجال اليندسة البيداغوجية،
إجراء الخبرات العممية واإلستشارة،
إعداد وتصميم التوثيق العممي والوسائل التعميمية،
تقديم خدمات النسخ والطباعة والسحب والتجميد،
نشر وطباعة المجبلت والمؤلفات العممية والتقنية والبيداغوجية،
وضع فضاءات تحت التصرف من أجل نشاطات ذات طابع عممي وبيداغوجي وثقافي،
تنظيم دورات التكوين وتجديد المعارف،
تنظيم المسابقات واإلمتحانات واإلختبارات المينية،
اإلستشارة والعبلج والوقاية الصحية في طب البيطرة،
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 تقديم خدمات أخرػ،المـادة  :2يرمي تقديم الخدمة و/أو الخبرة واإلستشارة إلى :
 إنفتاح الجامعة عمى القطاعات المستعممة، ترسيخ فكرة التحفيز واإلبداع في التعميم والتكوين العاليين، تسييل اإلدماج الميني لمطمبة، تثمين إستغبلل التجييزات البداغوجية وتجييزات البحث التابعة لممؤسسة، تحيقق إيرادات مالية إضافية، تطوير النشاطات العممية والبيداغوجية، تشجيع اإلبتكار التكنولوجي في المؤسسة.المـادة  :1تتم الخدمات و/أو الخبرات المذكورة في المادة  3أعبله ،في إطار طمبيات وعقود وصفقات واتفاقيات
يحدد فييا موضوع الخدمة ومدة إنجازىا والبنود المالية المرتبطة بيا ،وىذا طبقا ألحكام المادة  15من
المرسوم التنفيذؼ رقم  220-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة  0123الموافق  31نوفمبر 3110
والمذكور أعبله.
المـادة  :3تقدم كل طمبات اإلستفادة من ىذه الخدمات و/او الخبرات إلى رئيس المؤسسة الوحيد المؤىل لؤلمر

بتنفيذ ىذه األعمال ،وال يجوز بأؼ حال من األحوال أن تنجز ىذه الخدمات و/أو الخبرات عمى حساب
الميمة الرئيسية لممؤسسة،
يعين رئيس المؤسسة مسبقا الفريق المكمف بعنجاز ىذه الخدمات و/أو الخبرات بموجب مقرر يتضمن
ايضا القائمة اإلسمية لممستخدمين المتدخمين فعميا في إنجاز العممية.
المــادة  :5توزع الموارد المحصمة من ىذه الخدمات و/أو الخبرات ،بعد طرح األعباء المترتبة عن إنجازىا طبقا

ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذؼ رقم  220-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة  0123الموافق
 31نوفمبر  3110والمذكور أعبله.
يقصد بعبارة األعباء المترتبة عمى إنجاز الخدمات و/أو الخبرات ما يأتي:
 شراء المواد األولية لصنع األدوات أو المنتجات، شراء المعدات و/أو اآلالت والموازم المستعممة في إنجاز الخدمات المطموبة، المصاريف المترتبة عن إنتاج السمع والخدمات ،مثل نفقات المستخدمين ،إىتبلك التجييزات،إستيبلك الطاقة ،النقل والتنقبلت  ...إلخ،
 التكفل بمصاريف اإليواء واإلطعام والنقل خبلل التظاىرات البيداغوجية والعممية المنظمة لفائدةاإلدارات والييئات األخرػ،
 مكافأة المتدخمين خارج المؤسسة وكذا الخدمات الخاصة المنجزة في ىذا اإلطار من قبلالغير.
المــادة  :0يتم توزيع الموارد المحصمة من ىذه الخدمات و/أو الخب ار وفقا لمشروط المحددة في المادة  12من
المرسوم التنفيذؼ رقم  220-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة  0123الموافق  31نوفمبر 3110

والمذكور أعبله ،وفقا لمنسب التالية :
 -تصب حصة  % 33في ميزانية المؤسسة،
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المـــادة

المـــادة
المـــادة
المـــادة
المـــادة
المـــادة

 تمنح حصة  % 3لوحدة التعميم والبحث أو ىيكل البحث الذؼ أنجز فعميا الخدمة من أجلتحسين وسائل وشروط العمل،
 تخصص حصة  % 03كمساىمة في الصندوق الوطني لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،تحول إلى الحساب رقم  103.213المفتوح بعسم أمين الخزينة الرئيسية بالجزائر .ترسل نسخة
من األمر بالتحويل ليذه المساىمة وجوبا إلى المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير
التكنولوجي،
 تمنح حصة  % 31في شكل عبلوات تشجيعية ،توزع عمى المستخدمين الذين شاركوا فعميافي النشاطات المعنية والمعينين مسبقا بمقرر من اآلمر بالصرف الرئيسي ( رئيس المؤسسة )
فييم المستخدمين اإلداريين والتقنيين وأعوان الخدمة بقدر نسبة حجم الوقت المكرس من قبل
كل متدخل في إنجاز الخدمة،
 تمنح حسة  % 3وتصب في حساب الخدمات اإلجتماعية لباقي مستخدمي المؤسسة. :0يمكن لممؤسسة أن تبيع مباشرة المصنوعات والمنتجات المنجزة المعدة لمبيع إلى الييئات العمومية
والخاصة وكذا األفراد .كما يمكن لرئيس المؤسسة القيام بالبيع عن طريق المزاد العمني ألكبر عارض
عندما تقتضي مصمحة المؤسسة ذلك.
 :2ال يمكن أن تتأتى الموارد إال من الخدمات و/أو الخبرات المذكورة في المادة  3أعبله.
 :01يقبض العون المحاسب لممؤسسة اإليرادات التي يعاينيا اآلمر بالصرف الرئيسي.
 :00تصب ىذه الموارد ،بناءا عمى سند إيرادات يصدره اآلمر بالصرف ،تحت عنوان "عمميات خارج
الميزانية " وتستعمل كمما تم تحصيميا.
 :03يجب تسجيل جميع الخدمات و/أو الخبرات التي تنجز في إطار ىذه الحكام في المحاسبة الفرعية.
 :02ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  231مؤرخ في  01ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما الفصل الثاني منو ،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  051-01المؤرخ في  03رجب  0120الموافق  30جوان  ،3101والمتضمنإنشاء المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران،
 بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران بتاريخ  33فيفرؼ.3102
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يقـــــــــرر
المادة األول  :تطبيقا ألحكام الفصل األول من المرسوم التنفيذؼ  311-13المؤرخ في  30ذو القعدة 0135

الموافق  31سبتمبر  ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا
وسيرىا المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران،

بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات
بوىران ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01ماي 3102

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

اإلسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
سيب جمال الدين
مدير مساعد مكمف بالعبلقات الخارجية
إبراىيم جمول أحمد سميم
مدير مساعد لمبيداغوجية
توتاوؼ فاطمة الزىراء
ممثمة األساتذة المحاضرين قسم " ب "
كسايرؼ خضرة
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
أحمد باشا دمحم رضا
أستاذ التعميم العالي بجامعة وىران
بوعيزم يحي
أستاذ التعميم العالي بجامعة وىران
كباب عيسى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  233مؤرخ في  00ماي  3102يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية عموم الطبيعة و الحياة لدى جامعة خنشمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112المعدل والمتمم ،الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  315-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1ج قوان  ،3103المتضققمنإنشاء جامعة خنشمة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-
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المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء
األقسام المكونة لكمية عموم الطبيعة والحياة ،جامعة خنشمة.
المادة  :3تنشأ لدػ كمية عموم الطبيعة والحياة ،جامعة خنشمة األقسقام التالية :
 قسم عموم الطبيعة والحياة، قسم العموم الفبلحية، قسم البيئة والمحيط، قسم البيولوجيا الخموية والجزئية.المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين والسادة مدير التكوين العالي في
مرحمة التدرج ومدير جامعة خنشمة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية
لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  235مؤرخ في  00ماي  3102يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة خنشمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112المعدل والمتمم ،الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  315-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1ج قوان  ،3103المتضققمنإنشاء جامعة خنشمة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء
األقسام المكونة لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية ،جامعة خنشمة.
المادة  :3تنشأ لدػ كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية ،جامعة خنشمة األقسقام التالية :
 قسم العموم اإلجتماعية، قسم العموم اإلنسانية.المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين والسادة مدير التكوين العالي في
مرحمة التدرج ومدير جامعة خنشمة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية
لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00ماي 3102
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي
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قرار رقم  230مؤرخ في  00ماي  3102يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة خنشمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112المعدل والمتمم ،الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  315-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1ج قوان  ،3103المتضققمنإنشاء جامعة خنشمة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  21مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييقدف ىقذا الققرار إلقى إنشقاء
األقسام المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا ،جامعة خنشمة.
المادة  :3تنشأ لدػ كمية العموم والتكنولوجيا ،جامعة خنشمة األقسقام التالية :
 قسم العموم والتكنولوجيا، قسم الرياضيات واإلعبلم اآللي، قسم اليندسة الميكانيكية، قسم اليندسة الصناعية، قسم عموم المادة، قسم اليندسة المدنية.المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير جامعة خنشمة ،كل فيما يخصقو ،بتنفيقذ ىقذا الققرار القذؼ ينشقر فقي النشقرة الرسققمية
لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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قرار رقم  230مؤرخ في  00ماي  3102يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة خنشمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112المعدل والمتمم ،الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  315-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1ج قوان  ،3103المتضققمنإنشاء جامعة خنشمة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  00جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  21مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى إنشققاء
األقسام المكونة لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة خنشمة.
المادة  :3تنشأ لدػ كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة خنشمة األقسقام التالية :
 قسم العموم اإلقتصادية، قسم العموم التجارية وعموم التسيير.المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير جامعة خنشمة ،كل فيما يخصقو ،بتنفيقذ ىقذا الققرار القذؼ ينشقر فقي النشقرة الرسققمية
لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  359مؤرخ في  00ماي  3102يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة خنشمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112المعدل والمتمم ،الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  315-03المؤرخ في  01رجب  0122الموافق  1جوان  ،3103المتضمنإنشاء جامعة خنشمة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  00جانفي  ،3102الذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء
األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغات ،جامعة خنشمة.
المادة  :3تنشأ لدػ كمية اآلداب والمغات ،جامعة خنشمة األقسقام التالية:
 قسم المغة واألدب العربي، قسم اآلداب والمغة العربية، قسم اآلداب والمغة اإلنجميزية.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين والسادة مدير التكوين العالي في
مرحمة التدرج ومدير جامعة خنشمة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية
لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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قرار رقم  251مؤرخ في  00ماي  3102يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة خنشمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112المعدل والمتمم ،الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  315-03المؤرخ في  01رجب  0122الموافق  1جوان  ،3103المتضمنإنشاء جامعة خنشمة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  00جانفي  ،3102الذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء
األقسام المكونة لكمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة خنشمة.
المادة  :3تنشأ لدػ كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة خنشمة األقسقام التالية:
 قسم الحقوق، قسم العموم السياسية".المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير جامعة خنشمة ،كل فيما يخصقو ،بتنفيقذ ىقذا الققرار القذؼ ينشقر فقي النشقرة الرسققمية
لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  250مؤرخ في  00ماي  3102يعدل و يتمم القرار رقم  35المؤرخ في  33فيفري 3103

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  301-10المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0133الموافق  00سبتمبر ،3110والمتضمن إنشاء جامعة المسيمة ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  2منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  03منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  35المؤرخ في  33فيفرؼ  ،3103الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالمسيمة.

يقـــــــــرر

المادة األول  :يعدل ويتمم الجقدول الممحقق بقالقرار رققم  35المقؤرخ فقي  33فيفقرؼ  ،3103والمقذكور أعقبله ،كمقا

ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 -0األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

قشي الخير
مقدود نور الدين
بوفميح عيسى
مناد لخضر
حسونة دريس
قمورؼ لطفي
أدرار سمير
سبلم عبد النور
لطرش دمحم
قواسمية لزىر
ىويي فاروق
زحنيت سميم
فخارؼ إبراىيم

 -3األعضاء المنتخبون :
اإلسم والمقب

بيمولي فيصل
دريوعيسى
حصاية محمود
سعيدؼ يحي
مموكي سميمان
فتحي بوخالفة
جغمولي يوسف

ققققق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة

حرر بالجزائر في  00ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة القطاع

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

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
الوزير المكمف بالمالية
الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
الوزير المكمف بالتربية الوطنية

الوزير المكمف بالعدل حافع األختام
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
الوزير المكمف بالموارد المائية
الوزير المكمف بالتجارة
الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار
الوزيرة المكمفة بالثقافة
الوزير المكمف باألشغال العمومية
الوالي

الصفة الييئة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب

عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن

األساتذة
األساتذة
األساتذة
األساتذة
األساتذة
األساتذة
األساتذة

لكمية
لكمية
لكمية
لكمية
لكمية
لكمية
لكمية

العموم
الرياضيات واإلعبلم اآللي
التكنولوجيا
العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
الحقوق والعموم السياسية
اآلداب والمغات
العموم اإلنسانية واإلجتماعية
الثالثي
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عضو ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد تسيير التقنيات الحضرية
حجاب مخموفي
عضو ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
أوشن بوزيد
عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
خنيش عبد الحكيم
عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
بن البار سعيد
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ىمتالي حسان
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
جعيجع عبد الحميد
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
غضبان إلياس
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
وردؼ أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  253مؤرخ في  00ماي  3102يعدل القرار رقم  45المؤرخ في  14فيفري 3103

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  002-20المؤرخ في  0صفر  0102الموافق  3جوان  ،0220والمتضمنإنشاء جامعة بومرداس ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  2منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  03منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  13المؤرخ في  01فيفرؼ  ،3103الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةبومرداس ،المعدل.

يقـــــــــرر

المادة األول  :يعدل ويتمم الجقدول الممحقق بقالقرار رققم  13المقؤرخ فقي  01فيفقرؼ  ،3103والمقذكور أعقبله ،كمقا

ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق قق

 -0األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
رباح حورية
جرمون عبد الكريم
قايد صونية
أعراب عبد الناصر
بن عيدة مولود
عثامنة جمال

حرر بالجزائر في  00ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
الصفة القطاع
رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
عضو ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
عضو ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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دواخة عبد الحق
خيار فوزية
عيسات عز الدين
جمادؼ مدني
حاشد عمي
خروبي دمحم
أوتمزابت رشيد
لونيس عبد المجيد

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

وزير الدفاع
الوزير المكمف
الوزير المكمف
الوزير المكمف
الوزير المكمف
الوزير المكمف
الوزير المكمف
الوالي

بالعدل حافع األختام
بالتجارة
بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية اإلستثمار
بالطاقة والمناجم
بالفبلحة والتنمية الريفية
بالبريد وتكنولوجيات اإلعبلم واإلتصال

" .....................................والباقي بدون تغيير." .......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  252مؤرخ في  00ماي  3102يعدل القرار رقم  33المؤرخ في  33فيفري 3103

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  330-12المؤرخ في  33جمادػ األولى  0131الموافق  33جويمية ،3112والمتضمن إنشاء جامعة جيجل ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  3منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  03منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  33المؤرخ في  33فيفرؼ  ،3103الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةجيجل ،المعدل.

يقـــــــــرر

المادة األول  :يعدل ويتمم الجقدول الممحقق بقالقرار رققم  33المقؤرخ فقي  33فيفقرؼ  ،3103والمقذكور أعقبله ،كمقا
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00ماي 3102

ــــــــــــــــــــــــــ

 -0األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
قوادرية عمي
عزيزية رابح
قوزاح نور الدين
بوعزيزؼ ميمود
غزالي عبد العالي
شرقي عبد الكريم

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

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

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
الثالثي
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عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

زحنيط دمحم عدنان
أشروف جعفر
شيكراب إسماعيل
عبد اليادؼ حفيع
مازن صندقمي

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوالي

المكمف
المكمف
المكمف
المكمف

بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار
بالعدل حافع األختام
بالبريد وتكنولوجيات اإلعبلم واإلتصال
بالتجارة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  251مؤرخ في  02ماي  3102يعدل القرار رقم  020المؤرخ في  30فيفري 3103

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضق ققى المرسق ققوم رقق ققم  301-01المق ققؤرخ فق ققي  30ذؼ القعق ققدة  0111الموافق ققق  00أوت  ،0201و المتعمق قققبتنظيم جامعة عنابة وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  2منو،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  03منو ،المعدل والمتمم،

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضققى الققرار رقققم  020المققؤرخ فققي  30ديسققمبر  ،3103الققذؼ يحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء مجمققس إدارةجامعة عنابة.

يقـــــــــرر

المادة األول  :يعدل و يتمم الجدول الممحق بالقرار رقم  020المؤرخ في  30ديسمبر  ،3103والمذكور أعبله،
كما ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــ

-

 -0األعضاء المعينون:
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس
نمامشة دمحم -
عضو
ادؼ دمحم
فر -
عضو
نادر سميم -
بن -
عضو
مخموفي دمحم -
عضو
تميمي -عيسى -
عضو
الشيخ جمال-
بن -
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ رشيد حراوبية

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع
الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
الوزير المكمف بالمالية
الوزير المكمف بالتربية الوطنية
الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
الثالثي
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-

المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف

بالصحة والسكان واصبلح المستشفيات
بالعدل حافع األختام
بالتجارة
باإلتصال
بالثقافة
بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة
بالصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار
باألشغال العمومية
بالسكن والعمران

عضو ممثل الوزير
رضا
ليتييت عمي -
عضو ممثل الوزير
أحمد -عبد الدائم-
عضو ممثل الوزير
خيدر-ؼ إبراىيم -
عضو ممثل الوزير
مرار-ىاشمي -
عضو ممثل الوزير
طيبي -عمي -
عضو ممثل الوزير
عبلق عمر -
عضو ممثل الوزير
الدين
فراح -نصر -
عضو ممثل الوزير
بوحفص نايمة -
عضو ممثل الوزير
مراح-سعيد -
عضو ممثل الوالي
قانم -مولود -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  253مؤرخ في  02ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  00منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  300-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110المتضمنتحويل المدرسة الوطنية العميا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  00من المرسقوم التنفيقذؼ رققم  311-13المقؤرخ فقي  30ذو القعقدة 0135

الموافقق  31سققبتمبر  ،3113والمققذكور أعقبله ،ييققدف ىققذا الققرار إلققى تحديققد القائمقة اإلسققمية ألعضققاء
مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمرؼ.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمرؼ في الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02ماي 3102

ــــــــــــــــــــــــــ

 -0األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
عبادلية دمحم الطاىر
خنوف عز الدين
بولسان مولود
طويل عبد القادر
بوجمعة ميدؼ
بوزيان شريف

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري
الصفة القطاع
رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
عضو ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
عضو ممثل وزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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زناتي أحمد
حموني مريم
نادرؼ أحمد
حاج عمي نصيرة
يحياني دمحم
دكومي بمقاسم

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوزير

المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف

بالصحة والسكان واصبلح المستشفيات
بالطاقة والمناجم
بالموارد المائية
بالتييئة العم ارنية والبيئة والمدينة
بالصيد البحرؼ والموارد المائية
بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية اإلستثمار

 -3األعضاء المنتخبون :
الصفة الييئة
اإلسم والمقب
عضو ممثل منتخب عن األساتذة ذوؼ مصف األستاذية
جبلب دمحم
بوفكان عبد المجيد عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
حبوش عبد الحميد
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
سرير عبد العزيز
عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
بورايو الياشمي
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
بوطبة رضا
عضو ممثل منتخب عن الطمبة
مناعي داود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  255مؤرخ في  33ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  311-03المؤرخ في  01رجب  0122الموافق  1جوان  ،3103والمتضمنإنشاء جامعة برج بوعريريج،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى محاضر إنتخاب ممثمي ورئيس المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بتاريخ  33نوفمبر و35ديسمبر .3103

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذير رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة برج بو عريريج.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة برج بو عريريج،

بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

130

المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة برج بو عريريج ،كل فيما يخصو
بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  33ماي 3102

اإلسم والمقب

-

بومرفق صباح -
بن واضح عمي-
المالك
خضور عبد -
قسوس مختار
بمحاج دمحم الطيب
دحوا معتصم
مسالي زوبيدة
زغيب فؤاد
زياد عبد العزيز
قبللش حيزية
لع اززقة عبد العالي
بن ثابت دمحم عبد الوىاب
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ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة
عميد كمية
نائب عميد الكمية مكمف بالبيداغوجية
نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج
رئيس قسم العموم البيولوجية
رئيس قسم العموم الزراعية
رئيس المجنة العممية لقسم العموم البيولوجية
ممثل عن قسم عموم بيولوجية
ممثل عن قسم عموم بيولوجية
ممثل عن قسم العموم الزراعية
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مدير المخابر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  250مؤرخ في  33ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة الجزائر 0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  312-01المؤرخ في  30ذؼ القعدة  0111الموافق  00أوت ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  002-01المؤرخ في  13شعبان  0120الموافق  01جويمية ،3101والمتضمن تغيير تسمية جامعة الجزائر،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية الحقوق بتاريخ  30و 21أفريل .3102

يقـــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

131

المادة

المـادة
المـادة
المـادة

األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذير رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة الجزائر.0
 :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمقس العممقي لكميقة الحققوق بجامعقة الج ازئقر ،0بالجقدول الممحقق بيقذا
القرار.
 :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
 :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكقوين ومقدير جامعقة الج ازئقر ،0كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  33ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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بوسنة خير الدين
ممثل األساتذة المساعدين " أ " لقسم القانون العام
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الزاىي عمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  250مؤرخ في  33ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون الخاص لكمية الحقوق بجامعة الجزائر0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت  ،3112الذؼيحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  312-01المق ققؤرخ ف  30ذؼ القعق ققدة  0111الموافق ققق  00أوت ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  002-01الم ق ققؤرخ ف ق ققي  3ش ق ققعبان  0120المواف ق ققق  01جويمي ق ققة ،3101والمتضمن تغيير تسمية جامعة الجزائرغ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

132

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم القانون بتاريخ  30و 32أفريل .3102

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة

 0131الموافققق  32أوت  ،3112المع ققدل والم ققتمم ،والمققذكور أع ققبله  ،يي ققدف ىققذا القققرار إل ققى تحدي ققد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون الخاص لكمية الحقوق بجامعة الجزائر .0
المـــادة  :3تحقدد القائمققة اإلسققمية ألعضقاء المجنققة العمميققة لقسقم القققانون الخققاص لكميقة الحقققوق بجامعققة الج ازئققر 0

بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر  ،0كل فيما يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  33ماي 3102

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
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أستاذ محاضر قسم " أ "

فركوس دليمة

زروتي الطيب

رئيس المجنة العممية لقسم القسم الخاص

أستاذ التعميم العالي

ممزؼ عبد الرحمان

أستاذ محاضر قسم " أ "

حسيني عزيزة

أستاذ مساعد قسم " أ "

حوحو يمينة

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

أستاذ محاضر قسم " ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  252مؤرخ في  33ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم القانون العام لكمية الحقوق بجامعة الجزائر0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت  ،3112الذؼيحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  312-01المؤرخ ف  30ذؼ القعدة  0111الموافق  00أوت ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  002-01المؤرخ في  3شعبان  0120الموافق  01جويمية ،3101والمتضمن تغيير تسمية جامعة الجزائر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

133

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم القانون العام بتاريخ  30و 32أفريل .3102

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  10مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعقدل والمقتمم ،والمقذكور أعقبله  ،ييقدف ىقذا الققرار إلقى تحديقد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون العام لكمية الحقوق بجامعة الجزائر.0
زئ ققر0
المــــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم القققانون العققام لكميققة الحقققوق بجامعققة الج ا

بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكقوين ومقدير جامعقة الج ازئقر ،0كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  33ماي 3102

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

اإلسم والمقب

البقيرات عبد القادر
حمادو رشيد
بن الزين دمحم األمين
بوحميد عطا هللا
عببلوؼ دمحم أرزقي

بمحيمر عمار
بيوض خالد
دشيشة عثمان

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم القسم العام
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " ب"
أستاذ مساعد قسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  201مؤرخ في  32ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  300-01المؤرخ في  30ذؼ القعدة  0111الموافق  30أوت ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بتاريخ  21أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية

 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة وىران.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لكميقة عمققوم الطبيعققة والحيققاة بجامعققة وىقران ،بالجققدول

الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كل فيمقا يخصقو بتنفيقذ ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  32ماي 3102

ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق قق

اإلسم والمقب
بابا أحمد دمحم باؼ
بن سيمة ثالث أحمد
صحراوؼ توفيق
صنياجي رشيد
مسمي فريدة
طالب دمحم زوىير
بالخوجة موالؼ
كرم نور الدين
بودربالة دمحم
خروبي عمر
لعمارة سيد أحمد شوقي
بقادة إسميان
شحرور فيصل
بوطيبة زيتوني
بوشناق مميكة
الكبير فاطمة الزىراز
خروة عمر
كيحال مبروك
أوس عبد القادر
بن صبلح فريد
عبيد سيدؼ دمحم األمين
بكي عبد القادر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

الصفة
رئيس المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة
عميد كمية
نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات لما بعد التدرج والبحث والعبلقات الخارجية
نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسم البيولوجيا
رئيس قسم البيوتكنولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسم البيولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسم البيوتكنولوجيا
ممثل أساتذة التعميم العالي لقسم البيولوجيا
ممثل عن األساتذة المحاضرين لقسم " أ " لقسم البيولوجيا
ممثل أساتذة التعميم العالي لقسم البيوتكنولوجيا
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ "
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ "
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق
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قرار رقم  200مؤرخ في  32ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم البيوتكنولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  300-01المؤرخ في  30ذؼ القعدة  0111الموافق  30أوت ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم البيوتكنولوجيا بتاريخ  05أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة
اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيوتكنولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة وىران.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيوتكنولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة
وىران ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الوىران ،كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

0131

حرر بالجزائر في  32ماي 3102

قققققققققققققققققققققققققققق قققققققققققققققققققققققق

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس المجنة العممية لقسم البيوتكنولوجيا
كرم نور الدين
رئيس القسم
طالب دمحم زوىير
أستاذ التعميم العالي
كرم زادؼ حميمة
أستاذ التعميم العالي
عبيد سيدؼ دمحم األمين
أستاذ التعميم العالي
لعمارة سيد أحمد شوقي
أستاذ محاضر قسم " أ "
روج سميمة
أستاذ محاضر قسم " ب"
حسيني عمر
أستاذ مساعد قسم " أ "
أمزيان حسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  203مؤرخ في  32ماي  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  300-01المؤرخ في  30ذؼ القعدة  0111الموافق  30أوت ،0201

والمتعمق بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم البيولوجيا بتاريخ  00أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة وىران.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة
وىران ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الوىران ،كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  32ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

-

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس المجنة العممية لقسم البيولوجيا
بالخوجة موالؼ -
رئيس القسم
مسمي فريدة -
أستاذ التعميم العالي
الكبير فاطمة الزىراء
أستاذ التعميم العالي
كروف جميل
أستاذ التعميم العالي
قصاص بطاش
أستاذ محاضر قسم " أ "
خروبي عمر
أستاذ محاضر قسم " أ "
بوالجة أحمد
أستاذ محاضر قسم " ب"
جركاوؼ دالية
أستاذ مساعد قسم " أ "
شرور فيصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  202مؤرخ في  27ماي  3102يتضمن إنشاء طور التكوين
لمحصول عم شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في اإلنعاش الطبي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسقوم رققم  303-00المقؤرخ فقي  03شقوال  0220الموافقق  2ديسقمبر  ،0200والمضقتمن إحقداثشيادة الدراسات الطبية الخاصة،
 بمقتضققى المرسققوم رقققم  123-03المققؤرخ فققي  3ربيققع األول  0112الموافققق  00ديسققمبر  ،0203الققذؼ يحققددش ققروط اإللتح ققاق بط ققور الد ارس ققات الطبي ققة الخاص ققة لؤلطب ققاء والص ققيادلة وج ارح ققي األس ققنان المقيم ققين وتنظيمي ققا،
المعدل،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  325-00المؤرخ في  0شقعبان  0123الموافقق  2جويميقة  ،3100والمتضقمنالقانون األساسي لممقيم في العموم الطبية ،ال سيما المادة  0منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بموجققب الق قرار رقققم /11م المققؤرخ فققي  33فيفققرؼ  ،0202والمتضققمن تنظققيم اإلمتحققان النيققائي لمحصققول عمققىشيادة الدراسات الطبية المتخصصة،
 بموجققب الق قرار رقققم  033المققؤرخ فققي  33أكتققوبر  0225الققذؼ يحققدد قائمققة ومحتققوػ مقققاييس شققيادة الد ارسققاتالطبية المتخصصة في العموم الطبية،
 بموجقب الققرار رقققم  012المقؤرخ فقي  5ديسققمبر  ،3101والمتضقمن كيفيققات تنظقيم الد ارسقات فققي طقور التكققوينلنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة وتقييميا والتدرج فييا.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة األولى من المرسوم التنفيذؼ رقم  303-00المؤرخ في  03شوال 0220

الموافق  2ديسمبر  ،0200والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء طور التكوين لمحصول
عمى شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في اإلنعاش الطبي.
المـادة  :3تحدد مدة التكوين لمحصول عمى شيادة الدراسات الطبية المتخصصة فقي اإلنعقاش الطبقي بقأربع ()11
سنوات.
المـادة  :2ينظم التكوين لمحصول عمى شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في اإلنعاش الطبي في مقاييس يحقدد

مضمونيا ومدتيا البرنامج الرسمي لمتخصص ،وذلك وفقا لؤلىداف البيداغوجية المحددة.
المــادة  :1يرفقق برنققامج التكقوين لمحصقول عمققى شقيادة الد ارسقات الطبيققة المتخصصقة فقي اإلنعقاش الطبقي بممحققق
ىذا القرار(البرنامج متوفر عمى مستوػ مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي).
المـادة  :3يتضمن التكوين لمحصول عمى شقيادة الد ارسقات الطبيقة المتخصصقة فقي اإلنعقاش الطبقي تعميمقا نظ اريقا
وآخر تطبيقيا وتربصات عمى مستوػ اليياكل اإلستشفائية الجامعية المؤىمة.
المــادة  :5تكمققف مققديرة الد ارسقات لمققا بعقد التققدرج والبحققث والتكقوين وعمققداء كميقات الطبققي ،كققل فيمقا يخصققو بتنفيققذ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  30ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  201مؤرخ في  30ماي  3102يتضمن تأىيل جامعة قسنطينة3

لمتكوين لمحصول عم شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  331-20المؤرخ في  31ربيع الثاني  0102الموافق  00أوت  ،0220والمتعمق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتين
 2و 002ومنو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

138

 -بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  110-00المؤرخ في  2محرم  0122الموافق  30نوفمبر  ،3100المتضمنإنشاء جامعة قسنطينة،3
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادتين  2و 002من المرسوم التنفيذؼ  331-20المؤرخ في  31ربيع الثاني

 0102الموافق  00أوت  ،0220المعدل والمتمم ،المذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تأىيل
جامعة قسنطينة 3لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو.
المـادة  :3تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
المـــادة  :2يبقققى التأىيققل الممنققوح بموجققب ىققذا الق قرار سققارؼ المفعققول لمققدة أربققع ( )11سققنوات إبتققداء مققن تققاريخ
إمضائو مقع التقيقد بأحكقام المقادتين  03و 003مقن المرسقوم التنفيقذؼ رققم  331-20المقؤرخ فقي 31
ربيع الثاني  0102الموافق  00أوت  0220المذكور أعبله.
المـــادة  :1تكمققف مققديرة الد ارسققات لمققا بعققد التققدرج والبحققث والتكققوين ومققدير جامعققة قسققنطينة  ،3كققل فيمققا يخصققو
بتنفيذ ىذا القرار.
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققق

حرر بالجزائر في  30ماي 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
جامعة قسنطينة 3

 عمم المكتبات والتوثيق، -نظرية ومنيجية التربية البدنية والرياضية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  203مؤرخ في  30ماي  3102يتضمن تأىيل جامعة قسنطينة2

لمتكوين لمحصول عم شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  331-20المؤرخ في  31ربيع الثاني  0102الموافق  00أوتوالمتعمق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتين
 2و 002ومنو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية  0131الموافق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  113-00المؤرخ في  2محرم  0122الموافق  30نوفمبر  ،3100المتضمنإنشاء جامعة قسنطينة،2
،0220

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

139

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادتين  2و 002من المرسوم التنفيذؼ  331-20المؤرخ في  31ربيع الثاني
 0102الموافق  00أوت  ،0220المعدل والمتمم ،المذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تأىيل
جامعة قسنطينة  2لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو.
المـادة  :3تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
المـــادة  :2يبقققى التأىيققل الممنققوح بموجققب ىققذا الق قرار سققارؼ المفعققول لمققدة أربققع ( )11سققنوات إبتققداء مققن تققاريخ
إمضائو مقع التقيقد بأحكقام المقادتين  03و 003مقن المرسقوم التنفيقذؼ رققم  331-20المقؤرخ فقي 31
ربيع الثاني  0102الموافق  00أوت  0220المذكور أعبله.
المـادة  :1تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة قسنطينة ،2كل فيما يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار.
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30ماي 3102

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققق

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
جامعة قسنطينة2

 اليندسة الكيميائية، الكيمياء الصناعية، -اليندسة المعمارية والتمدين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  205مؤرخ في  13جوان  3102يتضمن إعالن نتائج
الدورة الرابعة عشرة لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين
-

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  020-10المؤرخ في  30ربيع الثاني  0132الموافق  2ماؼ ،3110والمتضمن القانون األساسي الخاص بالباحث الدائم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى القرار رقم  212المؤرخ في  31ديسمبر  ،3112الذؼ يحدد تنظيم المجنة الوطنية لتقييم الباحثينوسيرىا،
 بناء عمى القرار رقم  231المؤرخ في  31ديسمبر  ،3112المتضمن تشكيمة المجنة الوطنية لتقييم الباحثين، بناء عمى مصادقة المجنة الوطنية لتقييم الباحثين في دورتيا الرابعة عشرة المنعقدة في  20مارس  ،3102عمىمحاضر إجتماعات فروعيا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

140

يقـــــــــرر

المادة األول  :يعتبر المترشحون اآلتية أسماؤىم مؤىمون لشغل رتبة مدير بحث.
 فرع العموم األساسية:
مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
 بن ناصر جميمة زوجة دومازمركز البحث النووؼ بالجزائر
 صياد منورمركز البحث النووؼ بد اررية
 زايج بشير فرع العموم اإلجتماعية واإلنسانية:
مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
 بوزيد مريمالمـادة  :3يعتبر المترشحون اآلتية أسماؤىم مؤىمون لشغل رتبة أستاذ بحث قسم " أ ".
 فرع العموم اإلجتماعية و اإلنسانية :
مركز البحث في عمم الفمك والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضي
 دمرجي ياسين فرع العموم و التكنولوجيا:
 ضياف سعيد شودار عيسى سيدؼ عمي كمال عباس تركي دمحم العيد فرع العموم اإلجتماعية و اإلنسانية :
 معمرؼ ستر بن حبيمص نورة الحياة -حميداتو ليميا

مركز تنمية الطاقات المتجددة
مركز تنمية الطاقات المتجددة
مركز البحث النووؼ بد اررية
مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
مركز البحث النووؼ بالجزائر
مركز البحث النووؼ بالجزائر
مركز البحث النووؼ ببيرين

 فرع العموم اإلجتماعية و اإلنسانية :
المركز الوطني لمبحث في ألنتروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية.
 مجاىدؼ مصطفىالمـادة  :2يكمف المدير العقام لمبحقث العممقي والتطقوير التكنولقوجي والمقدراء العقامون لم اركقز البحقث النقووؼ ومقدير
المؤسسات العمومية دات الطابع العممي والتكنولوحي المعنيين كل فيما يخصو ،بتنفيقذ ىقذا الققرار القذؼ
يسرؼ مفعولو إبتداء من تاريخ توقيعو.
المـادة  :1ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02جوان 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  200مؤرخ في  13جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

141

 -بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  311-13المؤرخ في  30ذو القعدة  0135الموافق  31سبتمبر ،3113

الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  02منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  333-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110والمتضمنتحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافق  21جانفي  ،3102يحددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عم محضر إنتخاب المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي بتاريخ 3ماي .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  02من المرسوم التنفيذؼ رقم  311-13المؤرخ في  30ذو القعدة 0135

الموافق  31سبتمبر  ،3113يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة
الوطنية العميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضقاء المجمقس العممقي لممدرسقة الوطنيقة العميقا لئلحصقاء واإلقتصقاد التطبيققي،
بالجدول الممحق بيذا القرار.
المــــادة  :2تكم ققف م ققديرة الد ارس ققات لم ققا بع ققد الت ققدرج والبح ققث والتك ققوين وم ققدير المدرس ققة الوطني ققة العمي ققا لئلحص ققاء
واإلقتصققاد التطبيقققي ،كققل فيمققا يخصققو بتنفيققذ ىققذا الققرار الققذؼ ينشققر فققي النشقرة الرسققمية لمتعمققيم العققالي
والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  3جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

اإلسم والمقب

زكان احمد
خرشي ىانية
طوماش رشيد
شريف آسيا

بن العايب بوبكر
بن عزوز دمحم
دحماني يونس
طالبي بدر الدين
بن عبد هللا يوسف
قضي جمال الدين
عكروف تاكميت
بوجمعة رشيد
بوحبة دمحم
سواك فاطمة الزىراء

الصفة

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
مدير مساعد لمدراسات لما بعد التدرج والبحث العممي ومديرة مخبر اإلحصاء التطبيقي
مدير مساعد لمدراسات
مدير مساعد لمتكوين المتواصل ولمعبلقات الخارجية

رئيس قسم اإلحصاء التطبيقي واإلقتصاد القياسي
رئيس قسم مالية السوق وحساب المخاطرة
رئيس قسم اإلقتصاد الكمي واإلستشراف
رئيس قسم التعميم المشترك
رئيس المجنة العممية لقسم التعميم المشترك
رئيس المجنة العممية لقسم اإلقتصاد الكمي واإلستشراف
رئيس المجنة العممية لقسم اإلحصاء التطبيقي واإلقتصاد القياسي
رئيس المجنة العممية لقسم مالية السوق وحساب المخاضر
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " لقسم مالية السوق وحساب المخاضر
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " لقسم اإلحصاء التطبيقي واإلقتصاد القياسي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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سعيدؼ غنية
بعميد رابح
رواسكي خالد
بمقاسم جميمة
قحايرية آمال
لطرش عبد الوىاب
بشراير عمران
صالح دمحم
زريق كمال
رزيق فتيحة

ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " لقسم التعميم المشترك
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " لقسم اإلقتصاد الكمي واإلستشراف
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
مدير مخبر اإلقتصاد الكمي والمطبق عمى التنمية
مدير مخبر اإلنتدماج الجيوؼ واإلتحاد األروبي
مدير مخبر نمذجة الظواىر العشوائية
مدير مخبر الحكم ،اإلقتصاد المؤسسي والنمو المستدام
أستاذ بكمية العموم اإلقتصادية و التجارية وعموم التسيير بجامعة البميدة
أستاذ بكمية العموم اإلقتصادية و التجارية وعموم التسيير بجامعة البميدة
مديرة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  200مؤرخ في  13جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم مالية السوق وحساب المخاطرة لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  23منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  333-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110والمتضمنتحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم مالية السوق وحساب المخاطرة بتاريخ  3و 0ماؼ .3102

يقـــــــــرر
المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  23من المرسوم التنفيذؼ رقم  311-13المؤرخ في  30ذو القعدة 0135

الموافق  31سبتمبر  ،3113يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم مالية
السوق وحساب المخاطرة لممدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم ماليققة السققوق وحسققاب المخققاطرة لممدرسققة الوطنيققة

العميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المــــادة  :2تكم ققف م ققديرة الد ارس ققات لم ققا بع ققد الت ققدرج والبح ققث والتك ققوين وم ققدير المدرس ققة الوطني ققة العمي ققا لئلحص ققاء
واإلقتصاد التطبيقي ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
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حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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اإلسم والمقب

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

بوجمعة رشيد
بن عزوز دمحم
خرشي ىانية
بشراير عمران
مختارؼ سيد أحمد
حميدؼ خالد
تاقمونت أسماء

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم مالية السوق وحساب المخاطرة
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " ب"
أستاذ محاضر قسم " ب"
أستاذ مساعد قسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  202مؤرخ في  13جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلحصاء التطبيقي واإلقتصاد القياسي لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  23منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  333-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110والمتضمنتحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي البحث العممي،
 بن ققاء عم ققى محاض ققر إجتم ققاع المجن ققة العممي ققة لقس ققم اإلحص ققاء التطبيق ققي واإلقتص ققاد القياس ققي بت ققاريخ  3و 0م ققاؼ.3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  23من المرسوم التنفيذؼ رقم  311-13المؤرخ في  30ذو القعدة 0135

الموافق  31سبتمبر  ،3113يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلحصاء
التطبيقي واإلقتصاد القياسي لممدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعض قاء المجنققة العمميققة لقسققم اإلحصققاء التطبيقققي واإلقتصققاد القياسققي لممدرسققة
الوطنية العميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المــــادة  :2تكم ققف م ققديرة الد ارس ققات لم ققا بع ققد الت ققدرج والبح ققث والتك ققوين وم ققدير المدرس ققة الوطني ققة العمي ققا لئلحص ققاء
واإلقتصاد التطبيقي ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
اإلسم والمقب
رئيس المجنة العممية لقسم اإلحصاء التطبيقي واإلقتصاد القياسي
عكروف تاكميت
رئيس القسم
بن العايب بوبكر
أستاذ التعميم العالي
السعدؼ نجية
أستاذ محاضر قسم " أ "
لطرش عبد الوىاب
أستاذ محاضر قسم " أ "
حمداني حسين
أستاذ مساعد قسم "ب "
بن رايس أسماء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  201مؤرخ في  13جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلقتصاد الكمي واإلستشراف لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  23منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  333-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110والمتضمنتحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم اإلقتصاد الكمي واإلستشراف بتاريخ  3و 0ماؼ .3102المادة األول

يقـــــــــرر

 :تطبيقا ألحكام المادة  23من المرسوم التنفيذؼ رقم  311-13المؤرخ في  30ذو القعدة 0135

الموافق  31سبتمبر  ،3113يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلقتصاد
الكمي واإلستشراف لممدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.
المقادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلقتصاد الكمي واإلستشقراف لممدرسقة الوطنيقة العميقا
لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المــــادة  :2تكم ققف م ققديرة الد ارس ققات لم ققا بع ققد الت ققدرج والبح ققث والتك ققوين وم ققدير المدرس ققة الوطني ققة العمي ققا لئلحص ققاء
واإلقتصاد التطبيقي ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

اإلسم والمقب
قشي جمال الدين
دحماني يونس
تيامي مولود
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
رئيس المجنة العممية لقسم اإلقتصاد الكمي واإلستشراف
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم " أ "

الثالثي
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جدؼ طارق
أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذ مساعد قسم " أ "
لير رابح
أستاذ مساعد قسم " أ "
قاسي دمحم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  200مؤرخ في  13جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التعميم المشترك لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  23منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  333-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110والمتضمنتحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم التعميم المشترك بتاريخ  3و 0ماؼ .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  23من المرسوم التنفيذؼ رقم  311-13المؤرخ في  30ذو القعدة 0135

الموافق  31سبتمبر  ،3113يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التعميم
المشترك لممدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التعميم المشترك لممدرسة الوطنيقة العميقا لئلحصقاء و
اإلقتصاد التطبيقي ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المــــادة  :2تكم ققف م ققديرة الد ارس ققات لم ققا بع ققد الت ققدرج والبح ققث والتك ققوين وم ققدير المدرس ققة الوطني ققة العمي ققا لئلحص ققاء
واإلقتصاد التطبيقي ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

اإلسم والمقب
بن عبد هللا يوسف
طالبي بدر الدين
حوسيني عبد الكريم
زواوؼ حميمة
طوايبية أحمد
مزود فتيحة
دنان راضية

حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
رئيس المجنة العممية لقسم التعميم المشترك
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذ مساعد قسم " أ "
قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
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قرار رقم  203مؤرخ في  13جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة التحضيرية في العموم اإلقتصادية ،التجارية وعموم التسيير بتممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  053-01المققؤرخ فققي  03رجققب  0120الموافققق  30ج قوان  ،3101يتضققمنإنشاء المدرسة التحضيرية في العموم اإلقتصادية ،التجارية وعموم التسيير بتممسان،
 بمقتضق قى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  02منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بنقاء عمقى محضقر إجتمقاع المجمقس العممقي لممدرسقة التحضقيرية فقي العمقوم اإلقتصقادية ،التجاريقة وعمقوم التسقييربتممسان بتاريخ  21أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  02من المرسوم التنفيذؼ رقم  311-13المؤرخ في  30ذو القعدة 0135

الموافق  31سبتمبر  ،3113يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة
التحضيرية في العموم اإلقتصادية ،التجارية وعموم التسيير بتممسان.
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لممدرسققة التحضققيرية فققي العمققوم اإلقتصققادية ،التجاريققة
وعموم التسيير بتممسان ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداء من تاريخ إمضاءه.
المـــــادة  :1تكمق ققف مق ققديرة الد ارسق ققات لمقققا بعق ققد التقققدرج والبحق ققث التكق ققويني ومق ققدير المدرسق ققة التحضق ققيرية فق ققي العمق ققوم
اإلقتصادية ،التجارية وعموم التسيير بتممسان ،كل فيما يخصقو بتنفيقذ ىقذا الققرار القذؼ ينشقر فقي النشقرة
الرسقمية لمتعميم العالي.
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اإلسم والمقب
بن حبيب عبد الرزاق
بن بوزيان دمحم
طاولي مصطفى
مميكي سمير بياء الدين
صوير ميدؼ
إزناسني عمي
سماحي أحمد
قازؼ أمال
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
نائب المدير مكمف بالبحث
نائب المدير مكمف بالدراسات
نائب المدير مكمف بالعبلقات الخارجية
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب "
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ "
أستاذ بكمية العموم اإلقتصادية بجامعة تممسان
أستاذ بكمية العموم اإلقتصادية بجامعة تممسان
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قرار رقم  202مؤرخ في  3جوان  3102يعدل ويتمم القرار رقم  303مؤرخ في  0سبتمبر
المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجديدة  3100-3101بجامعة بومرداس

3101

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  002-20الم ققؤرخ ف ققي  0ص ققفر  0102المواف ققق  3جق قوان  ،0220المتض ققمنإنشاء جامعة بومرداس ،المعدل و لمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  303م ققؤرخ ف ققي  0س ققبتمبر  ،3101المتض ققمن تأىي ققل الميس ققانس المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3100-3101بجامعة بومرداس.

يقـــــــــرر

المادة األول  :ييدف ىذا القرار إلى تعديل وتتميم ممحق القرار رقم  303مؤرخ في  0سبتمبر  ،3101المتضقمن
تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3100-3101بجامعة بومرداس.
الميدان

عموم وتكنولوجيا

الفرع

ىندسة كيربائية والكترونية

طبيعة

التخصص

أ

ىندسة الكيرباء والكترونيك

" .........................................الباقي بدون تغيير ."...................................
المـادة  :3يكمف مدير التكوين العالي في مرحمة التدرج ومدير جامعة بومرداس ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىقذا الققرار
الذؼ سينشر في النشرة الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  201مؤرخ في  12جوان  3102يتضمن إلحاق ليسانس مؤىمة
بعنوان جامعة البميدة إل جامعة البميدة 0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رقق ق ققم  020-02الم ق ققؤرخ ف ق ققي  32ذؼ الحج ق ققة  0112الموافق ق ققق  0أوت ،0202المتضمن إنشاء جامعة البميدة ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى المقققرر رقققم  005المققؤرخ فققي  31أكتققوبر  ،3113المتضققمن تحديققد قائمققة مؤسسققات التعمققيم العققاليالمؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل شيادة المميسانس " نظام جديد" لمسنة الجامعية ،3115-3113
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى القرار رقم  23المؤرخ في  31جوان  ،3110المتضمن تسقوية الميسقانس األكاديميقة والمينيقة المفتوحقةبعنوان السنة الجامعية  3113-3111بجامعة البميدة،
 بمقتضى القرار رقم  030المؤرخ في  31جوان  ،3110المتضمن تأىيل الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحةبعنوان السنة الجامعية  3110-3115بجامعة البميدة،
 بمقتضى الققرار رققم  010المقؤرخ فقي  0أوت  ،3110المتضقمن تأىيقل الميسقانس األكاديميقة والمينيقة المفتوحقةبعنوان السنة الجامعية  3110-3110بجامعة البميدة،
 بمقتضى القرار رقم  03المؤرخ في  5ماؼ  ،3112المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحقة بعنقوان السقنة الجامعيقة 3112-3110بجامعة البميدة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  030المققؤرخ فققي  0جويميققة  ،3112المتضققمن تأىيققل الميسققانس المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3101-3112بجامعة البميدة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  230المققؤرخ فققي  0سققبتمبر  ،3101المتضققمن تأىيققل الميسققانس المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3100-3101بجامعة البميدة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  310المققؤرخ فققي  1سققبتمبر  ،3100المتضققمن تأىيققل الميسققانس المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3103-3100بجامعة البميدة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  310المققؤرخ فققي  0أكتققوبر  ،3103المتضققمن تأىيققل الميسققانس المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3102-3103بجامعة البميدة،

يقـــــــــرر

ررات و23
المادة األول  :تمحق الميسانس المؤىمة ،موضوع المقرر رقم  005المؤرخ فقي  31أكتقوبر  ،3113والقق ا

المققؤرخ فققي  31ج قوان  3110و 030المققؤرخ فققي  31ج قوان  3110ورقققم  010المققؤرخ فققي
 3110ورق ققم  03الم ققؤرخ ف ققي  5م ققاؼ  3112ورق ققم  030الم ققؤرخ ف ققي  0جويمي ققة  3112ورق ققم 230
المققؤرخ ف ققي  0س ققبتمبر  3101ورقققم  310الم ققؤرخ ف ققي  1سققبتمبر  3100ورق ققم  310الم ققؤرخ ف ققي 0
أكتوبر  ،3103والمذكورة أعبله ،بعنوان جامعة البميدة إلى جامعة البميدة  ،0طبقا لممحق ىذا القرار.
المـادة  : 3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـــادة  :2يكمققف المققدير العققام لمتعمققيم والتكققوين العققاليين ومققدير جامعققة البميققدة ،كققل فيمققا يخصققو بتنفيققذ ىققذا الققرار
الذؼ سينشر في النشرة الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.
0

أوت

حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق  :إلحاق ليسانس المؤىمة بعنوان جامعة البميدة إل جامعة البميدة 0
التخصص
الفرع
الميدان
طيران
إستغبلل الطيران
تركيب
عمم الطيران
عمميات جوية
عموم وتكنولوجيا
دفع الطائرة
تركيب الطائرة
ىندسة معمارية
ىندسة معمارية
آلية
آلية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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أنظمة دقيقة
إلكترونيك
معالجة المعمومة وأنظمة إلكترونية
إتصاالت سمكية وال سمكية إتصاالت سمكية وال سمكية وشبكات
جيوتقني
ىندسة مدنية
بنية و مواد
ىندسة كيميائية
ىندسة المحيط
ىندسة الطرائق العضوية
ىندسة الطرائق
ىندسة المواد
صيدلة صناعية
ىندسة ميكانيكية
ىندسة ح اررية وطاقوية
ىندسة ميكانيكية
إنتاجية آلية
عموم المواد
حماية وحفع الموارد المائية
رؼ
موارد مائية وتييئة
إعبلم آلي
إعبلم آلي
ىندسة أنظمة اإلعبلم اآللي
رياضيات واعبلم آلي
رياضيات
رياضيات
إحتماالت واحصاء
كيمياء تحميمية تطبيقية
كيمياء عضوية تطبيقية
كيمياء
كيمياء مواد التجميل
طاقات متجددة
عموم المادة
فيزياء مطبقة عمى االنظمة الجزئية والتانوتية
فيزياء المواد
فيزياء
فيزياء أساسية
فيزياء عامة
فيزياء نووية
بيولوجيا تفاعبلت النباتات واألحياء الدقيقة
حماية بيولوجية لؤلنظمة الزراعية وبيئة
بيوتكنولوجيا وأعشاب عطرية وطبية
بيوتكنولوجيا نباتية
إكولوجيا التربية
تسيير الزراعة الغذائية والصناعة الغذائية
عموم الطبيعة والحياة
عموم زراعية
تقنيات التحاليل المطبقة في الصناعة الغذائية
تغذية ومراقبة األغذية
المعالجة النباتية التطبيقية
إنتاد حيواني
عموم غذائية
تكنولوجيا الحبوب
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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تحميل بيولوجي وبيوكيميائي
بيولوجيا خموية وجزئية
أنظمة بيئية ومحيط
عمم الحشرات الطبية
عمم الوراثة
عمم بيولوجية
بيولوجيا جزئية
نوعية وأمن غذائي
إعادة اإلنتاد الحيواني
تثمين النباتات ذات الطابع العبلجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار رقم  203مؤرخ في  12جوان  3102يتضمن إلحاق ماستر مؤىمة
بعنوان جامعة البميدة إل جامعة البميدة0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رقق ق ققم  020-02الم ق ققؤرخ ف ق ققي  32ذؼ الحج ق ققة  0112الموافق ق ققق  0أوت ،0202المتضمن إنشاء جامعة البميدة ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى المق ققرر رق ققم  02الم ققؤرخ ف ققي  03أكت ققوبر  ،3110المتض ققمن ف ققتح الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية ،3110-3110
 بمقتضى القرار رقم  013المؤرخ في  0اوت  ،3110المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعيقة 3112-3110بجامعة البميدة،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  003الم ققؤرخ ف ققي  0جويمي ققة  ،3112المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3110-3115بجامعة البميدة،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  213الم ققؤرخ ف ققي  0س ققبتمبر  ،3101المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3100-3101بجامعة البميدة،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  301الم ققؤرخ ف ققي  1س ققبتمبر  ،3100المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3103-3100بجامعة البميدة،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  513الم ققؤرخ ف ققي  2أكت ققوبر  ،3100المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3103-3100بجامعة البميدة،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  320الم ققؤرخ ف ققي  0أكت ققوبر  ،3103المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3102-3103بجامعة البميدة،
 بمقتضقى الققرار رقققم  02المقؤرخ فقي  00فيفققرؼ  3102المقتمم لمققرار رقققم  320المقؤرخ فقي  0أكتققوبر ،3101المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3102-3103بجامعة البميدة،

يقـــــــــرر
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المــادة األول ـ  :تمحققق الماسققتر المؤىمققة ،موضققوع المقققرر رقققم  02المققؤرخ فققي  03أكتققوبر  ،3110والق ق اررات رقققم
 013المؤرخ في  0اوت  3110ورقم  003المؤرخ في  0جويمية  3112ورقم  213المؤرخ في 0
سبتمبر  3101ورقم  301المؤرخ في  1سبتمبر  3100ورققم  513المقؤرخ فقي  2أكتقوبر 3100
ورقم  320المؤرخ في  0أكتوبر  3103ورقم  02المؤرخ فقي  00فيفقرؼ  ،3102والمقذكورة أعقبله،
بعنوان جامعة البميدة إلى جامعة البميدة  ،0طبقا لممحق ىذا القرار.
المـادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـــادة  :2يكمققف المققدير العققام لمتعمققيم والتكققوين العققاليين ومققدير جامعققة البميققدة ،كققل فيمققا يخصققو بتنفيققذ ىققذا الققرار
الذؼ سينشر في النشرة الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق  :إلحاق ماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة إل جامعة البميدة 0
التخصص
الفرع
الميدان
دفع
إتصاالت المبلحة ومراقبة إدارة النقل الجوؼ
إستغبلل الطيران
عمم الطيران
عمميات جوية
ىياكل الطيران
ىندسة معمارية وعمران العمارة المدن واإلقميم
آلية
آلية
إلكترونيك دقيق ،أنظمة دقيقة وتصميم الدارات
إلكترونيات واشعاعات ضوئية دقيقة
اإلشارات في ىندسة النظم واعبلم آلي صناعي
إلكترونيك
أنظمة الرؤية وآلية
معالجة المعمومة وأنظمة إلكترونية
آالت كيربائية
إلكتروتقني
إتصاالت سمكية وال سمكية إتصاالت سمكية وال سمكية وشبكات
عموم وتكنولوجيا
جيوتقني
ىياكل التصميح وتكمفة البناء
ىندسة مدنية
ىياكل ومواد
مياه – بيئة وتنمية مستدامة
ىندسة كيميائية
مواد ومنتجات عضوية صناعية
ىندسة الطرائق
صيدلية صناعية
طرائق معالجة الوسائل وحماية البيئة
تكنولوجيا المواد
تصميم ميكانيكي
طاقات متجددة
ىندسة ميكانيكية
مواد ومعالجة المساحة
أنظمة طاقوية وح اررية مطبقة ومتقدمة
رؼ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

عموم المياه
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كيمياء المواد الطبيعية
كيمياء

أ
أ

كيمياء الذرة لممركبات المعدنية

كيمياء الذرة  :كيمياء التنسيق

كيمياء الذرة  :كيمياء عضوية

عموم المادة
فيزياء

طاقات متجددة  :تحويل فوتوضوئي

أ

فيزياء طبية  :العبلج باألشعة

أ

طاقات متجددة  :تحويل حرارؼ

أ

فيزياء نظرية

إعبلم آلي

رياضيات واعبلم آلي

رياضيات

أ
أ

ىندسة البرمجيات

ىندسة أنظمة اإلعبلم اآللي

أ

بيولوجيا التفاعبلت النباتية واألجسام الدقيقة

أ

بحوث العمميات

بيوتكنولوجيا التغدية وتحسين اإلنتاج الحيواني

عموم زراعية

بيوتكنولوجي ق ققا المق ق قواد الطبيعي ق ققة والنبات ق ققات العطري ق ققة
والطبية والمنتجات الطبيعية

بيوتكنولوجيا نباتية

أ

تغذية ومراقبة األغذية
عموم غذائية

أ

أ

تكنولوجيا غذائية  :تحويل الحبوب

إش ققارات حيوي ققة خموي ققة وجزئي ققة  :الجين ققات الوراثي ققة
لمسرطان
إشارات حيوية خموية وجزئية  :مناعة

عمم الحشرات الطبية

عمم بيولوجية

أ

أ

صيدلة نباتية تطبيقية

عموم الطبيعة والحياة

أ

م
أ
أ
أ
أ

وراثة وفيزيولوجيا

أ

ىندسة بيولوجية

أ

جينات وبيوتكنولوجيا نباتية

مكروبيولوجيا وعمم التسمم الغذائي

م

المعالجة بالنباتات وصحة

أ

أ

ميكروبيولوجيا ،البيكتريا
التكاثر الحيواني

تنققوع بيئققي وسققير األنظمققة البيئيققة  :تققرميم األوسققاط
عموم بيولوجية بحرية وقارات
المائية والقارية

م
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  205مؤرخ في  12جوان  3102يتضمن إلحاق ليسانس
مؤىمة بعنوان جامعة البميدة إل جامعة البميدة 3

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

153

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  053-02المققؤرخ فققي  1جم ققادػ الثانيققة  0121المواف ققق  03أفري ققل ،3102المتضمن إنشاء جامعة البميدة ،3
 بمقتضققى المقققرر رقققم  005المققؤرخ فققي  31أكتققوبر  ،3113المتضققمن تحديققد قائمققة مؤسسققات التعمققيم العققاليالمؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل شيادة المميسانس " نظام جديد" لمسنة الجامعية ،3115-3113
 بمقتضى القرار رقم  030المؤرخ في  31جوان  ،3110المتضمن تأىيل الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحةبعنوان السنة الجامعية  3110-3115بجامعة البميدة،
 بمقتضى الققرار رققم  010المقؤرخ فقي  0أوت  ،3110المتضقمن تأىيقل الميسقانس األكاديميقة والمينيقة المفتوحقةبعنوان السنة الجامعية  3110-3110بجامعة البميدة،
 بمقتضى القرار رقم  03المؤرخ في  5ماؼ  ،3112المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحقة بعنقوان السقنة الجامعيقة 3112-3110بجامعة البميدة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  030المققؤرخ فققي  0جويميققة  ،3112المتضققمن تأىيققل الميسققانس المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3101-3112بجامعة البميدة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  230المققؤرخ فققي  0سققبتمبر  ،3101المتضققمن تأىيققل الميسققانس المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3100-3101بجامعة البميدة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  310المققؤرخ فققي  0أكتققوبر  ،3103المتضققمن تأىيققل الميسققانس المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3102-3103بجامعة البميدة،

يقـــــــــرر

المــادة األولــ  :تمحققق الميسققانس المؤىمققة ،موضققوع المقققرر رقققم  005المققؤرخ فققي  31أكتققوبر  ،3113والق ق اررات
 030المؤرخ في  31جوان  3110ورقم  010المؤرخ في  0أوت  3110ورققم  03المقؤرخ فقي 5

مققاؼ  3112ورقققم  030المققؤرخ فققي  0جويميققة  3112ورقققم  230المققؤرخ فققي  0سققبتمبر 3101

ورقم  310المؤرخ فقي  0أكتقوبر  ،3103والمقذكورة أعقبله ،بعنقوان جامعقة البميقدة إلقى جامعقة البميقدة
 ،0طبقا لممحق ىذا القرار.
المـادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـادة  :2يكمف المدير العام لمتعمقيم والتكقوين العقاليين ومقدير جامعقة البميقدة ،3كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ ىقذا الققرار
الذؼ سينشر في النشرة الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.

الميدان

حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق  :إلحاق ليسانس المؤىمة بعنوان جامعة البميدة إل جامعة البميدة3

عموم إقتصادية ،تسيير
وعموم تجارية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الفرع

عموم تجارية
عموم التسيير

التخصص

تسويق

طبيعة
أ
أ

مالية و محاسبة

أ

إدارة أعمال

الثالثي

الثاني3102-

154

عموم إقتصادية

حقوق

حقوق عموم سياسية

أ

بنوك ،تأمينات

أ

إقتصاد كمي
قانون البيئة

م

قانون عقارؼ وزراعي
قانون دولي

أ
أ

قانون العقوبات وعمم اإلجرام

أ

أحوال شخصية

أ

دولة ومؤسسات

تسيير الجماعات المحمية

م

لغة إنجميزية

لغة ،أدب وحضارة

أ

لغة إيطالية

أدب إيطالي

عموم سياسية
آداب ولغات أجنبية

أ

لغة فرنسية

عموم إنسانية

م

تسيير الموارد البشرية

أ

فرنسية لغة أجنبية

أ
أ

تاريخ  :تاريخ عام

أ

أرطوفونيا  :أرطوفونيا

أ

عمم النفس  :عمم النفس العيادؼ

عمم النفس  :عمم النفس العمل والتنظيم

أ

عموم التربية  :تربية خاصة

أ

عموم سكانية

عموم إنسانية واجتماعية

عموم إجتماعية

أ
أ

عمم اإلجتماع  :عبلقات عامة

عمم اإلجتماع  :عمم اإلجتماع اإلتصال

أ

عمم اإلجتماع الحضرؼ

أ

عمم اإلجتماع  :عمم اإلجتماع التربوؼ

لغة وأدب عربي

لغة و أدب عربي

أ

عمم اإلجتماع  :عمم اإلجتماع ،جريمة وانحراف
لغة و أدب عربي

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ

قرار رقم  200مؤرخ في  12جوان  3102يتضمن إلحاق ماستر مؤىمة
بعنوان جامعة البميدة إل جامعة البميدة3

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  053-02المققؤرخ فققي  1جم ققادػ الثانيققة  0121المواف ققق  03أفري ققل ،3102المتضمن إنشاء جامعة البميدة ،3
 بمقتضققى المقققرر رقققم  005المققؤرخ فققي  31أكتققوبر  ،3113المتضققمن تحديققد قائمققة مؤسسققات التعمققيم العققاليالمؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل شيادة المميسانس " نظام جديد" لمسنة الجامعية ،3115-3113
 بمقتضى القرار رقم  013المؤرخ في  0اوت  ،3110المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعيقة 3112-3110بجامعة البميدة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

155

 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  003الم ققؤرخ ف ققي  0جويمي ققة  ،3112المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان السق قنةالجامعية  3110-3115بجامعة البميدة،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  213الم ققؤرخ ف ققي  0س ققبتمبر  ،3101المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3100-3101بجامعة البميدة،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  301الم ققؤرخ ف ققي  1س ققبتمبر  ،3100المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3103-3100بجامعة البميدة،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  320الم ققؤرخ ف ققي  0أكت ققوبر  ،3103المتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3102-3103بجامعة البميدة،
 بمقتضى القرار رققم  01المقؤرخ فقي  20جقانفي  ،3103المعقدل ممحقق الققرار رققم  213المقؤرخ فقي  0سقبتمبر ،3101المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3100-3101بجامعة البميدة،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  31المققؤرخ فققي  20جققانفي  ،3103المعققدل ممحققق الق قرار رقققم  013المققؤرخ فققي  0اوت ،3110المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3101-3110بجامعة البميدة،

يقـــــــــرر

المــادة األول ـ  :تمحققق الماسققتر المؤىمققة ،موضققوع المقققرر رقققم  02المققؤرخ فققي  03أكتققوبر  ،3110والق ق اررات رقققم
 013المؤرخ في  0اوت  3110ورققم  003المقؤرخ فقي  0جويميقة  3112ورققم  213المقؤرخ فقي
 0س ققبتمبر  3101ورق ققم  301الم ققؤرخ ف ققي  1س ققبتمبر  3100ورق ققم  320الم ققؤرخ ف ققي  0أكت ققوبر
 3103ورقققم  01المققؤرخ فققي  20جققانفي  3103و 31المققؤرخ فققي  20جققانفي  ،3103والمققذكورة
أعبله ،بعنوان جامعة البميدة إلى جامعة البميدة  ،3طبقا لممحق ىذا القرار.
المـادة  :3تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.
المـادة  :2يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعقة البميقدة  ،3كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ ىقذا الققرار
الذؼ سينشر في النشرة الرسقمية لمتقعميم العالي والبحث العممي.

ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق

حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق  :إلحاق ماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة إل جامعة البميدة3

الميدان

الفرع

عموم إقتصادية ،تسيير
وعموم تجارية

عموم التسيير

عموم تجارية

عموم إقتصادية

حقوق عموم سياسية

حقوق

التخصص

أ

إتصال في التسويق

أ

محاسبة  :مراقبة وتدقيق

تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أ

إقتصاد كمي ،مالية دولية
قانون البيئة

أ

أ

بنوك ومالية

أ

قانون عقارؼ
قانون دولي

أ
أ

قانون جنائي وعمم اإلجرام

أ

أحوال شخصية

أ

دولة و مؤسسات

عموم سياسية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة

أ
أ

تسيير الموارد البشرية
الثالثي

الثاني3102-

156

لغة إنجميزية

آداب ولغات أجنبية

عموم إنسانية واجتماعية

لغة إيطالية

عموم إجتماعية

أ

تعميمة

أدب وحضارة

أ

أرطوفونيا :أمراض المغة والتواصل

أ

عم ق ققم اإلجتم ق ققاع  :عم ق ققم اإلجتم ق ققاع اإلتص ق ققال
والعبلقات العامة

أ

أ

تعميمية

عمم النفس :إرشاد وصحة نفسية

عمم اإلجتماع  :عمم اإلجتماع التنظيم

لغة وأدب عربي

دراسة التراث المغوؼ

لغة عربية

دراسة المسانيات العربية

أدب عربي

أدب ومناىج نقدية

أ

أ
أ
أ
أ

دراسة المسانيات الحديثة

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  115مؤرخ في  2جوان  3102يعدل ويتمم القرار رقم  215المؤرخ في  10سبتمبر
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3100-3101بجامعة تممسان

3101

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  020-02الم ق ققؤرخ ف ق ققي  32دؼ الحج ق ققة  0112المواف ق ققق  0أوت ،0202المتضمن إنشاء جامعة تممسان ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  215المققؤرخ فققي  10سققبتمبر  ،3101يتضققمن تأىيققل الميسققانس المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3100-3101بجامعة تممسان،

يقـــــــــرر

المـــادة األولـــ  :ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تعققديل واتمققام ممحققق الق قرار رقققم  215المققؤرخ فققي  10سققبتمبر ،3101
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3100-3101بجامعة تممسان ،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  215المؤرخ في  10سبتمبر  ،3101والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الميدان

عموم إنسانية واجتماعية

التخصص

الفرع

عموم إسبلمية

طبيعة
أ
أ

تفسير وعموم القرآن
دراسات قرآنية

".............................................الباقي بدون تغيير."....................................
المـــادة  :2يكمققف مققدير التكققوين العققالي فققي مرحمققة التققدرج ومققدير جامعققة تممسققان ،كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق قققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققق
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حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الثالثي

الثاني3102-

157

قرار رقم  110مؤرخ في  2جوان  3102يعدل ويتمم القرار رقم  225المؤرخ في  10سبتمبر 3101

يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3100-3101بجامعة تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  020-02الم ق ققؤرخ ف ق ققي  32دؼ الحج ق ققة  0112المواف ق ققق  0أوت ،0202المتضمن إنشاء جامعة تممسان ،المعدل و المتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  225المققؤرخ فققي  10سققبتمبر  ،3101يتضققمن تأىيققل الميسققانس المفتوحققة بعن قوان السققنةالجامعية  3100-3101بجامعة تممسان،

يقـــــــــرر

المـــادة األولـــ  :ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تعققديل واتمققام ممحققق الق قرار رقققم  225المققؤرخ فققي  10سققبتمبر ،3101
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3100-3101بجامعة تممسان،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  225المؤرخ في  10سبتمبر  ،3101والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الميدان

عموم إنسانية واجتماعية

الفرع

التخصص

عموم إسبلمية

طبيعة
أ

الفقو وأصولو

".........................................الباقي بدون تغيير."......................................
المـــادة  :2يكمققف مققدير التكققوين العققالي فققي مرحمققة التققدرج ومققدير جامعققة تممسققان ،كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  110مؤرخ في  12جوان  3102يعدل ويتمم القرار رقم  331المؤرخ في  1سبتمبر
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3103-3100بجامعة وىران

3101

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفي ق ققذؼ رقق ققم  300-01المق ققؤرخ ف ق ققي  30ذؼ القعق ققدة  0111المواف ق ققق  00أوت ،0201المتعمق بتنظيم جامعة وىران ،وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  331الم ققؤرخ ف ققي  1س ققبتمبر  ،3100يتض ققمن تأىي ققل الميس ققانس المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3103-3100بجامعة وىران،

يقـــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األول  :ييدف ىذا القرار إلى تعديل واتمام ممحق القرار رقم  331المقؤرخ فقي  1سقبتمبر  ،3100يتضقمن
تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3103-3100بجامعة وىران،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  331المؤرخ في  1سبتمبر  ،3100والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الميدان

عموم إنسانية واجتماعية

الفرع

التخصص

عموم إنسانية

طبيعة
أ

فمسفة  :فمسفة يونانية

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المـادة  :2يكمف مدير التكوين العالي في مرحمة التدرج ومدير جامعة وىران ،كل فيما يخصو ،بتطبيقق ىقذا الققرار
الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  112مؤرخ في  12جوان  3102يعدل ويتمم القرار رقم  300المؤرخ في  1سبتمبر
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3103-3100بجامعة مستغانم

3100

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  331-20الم ققؤرخ ف ققي  02ربي ققع األول  0102المواف ققق  0جويمي ققة ،0220المتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  300الم ققؤرخ ف ققي  1س ققبتمبر  ،3100يتض ققمن تأىي ققل الميس ققانس المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3103-3100بجامعة مستغانم،

يقـــــــــرر

المادة األول  :ييدف ىذا القرار إلى تعديل واتمام ممحق القرار رقم  300المقؤرخ فقي  1سقبتمبر  ،3100يتضقمن
تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3103-3100بجامعة مستغانم،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  300المؤرخ في  1سبتمبر  ،3100والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الميدان

الفرع
بيولوجيا

عموم الطبيعة والحياة

عموم البحر

طبيعة
أ
أ
أ

التخصص
كيمياء حيوية وبيولوجية خموية
تقييم وتسيير الموراد الصيدية
بيولوجيا وبيئة بحرية

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المـــادة  :2يكمققف مققدير التكققوين العققالي فققي مرحمققة التققدرج ومققدير جامعققة مسققتغانم ،كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي
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قرار رقم  100مؤرخ في  12جوان  3102يعدل ويتمم القرار رقم  035المؤرخ في  0أوت
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3112-3110بجامعة جيجل

3110

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  330-12المؤرخ في  33جمقادػ األولقى  0131الموافقق  33جويميقة ،3112المتضمن إنشاء جامعة جيجل ،المعدل،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  035المقؤرخ فقي  0أوت  ،3110يتضقمن تأىيقل الماسقتر المفتوحقة بعنقوان السقنة الجامعيقة 3112-3110بجامعة جيجل،

يقـــــــــرر

المــادة األولـ  :ييققدف ىققذا الققرار إلققى تعققديل واتمققام ممحققق الققرار رقققم  035المققؤرخ فققي  0أوت  ،3110يتضققمن
تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3112-3110بجامعة جيجل،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  035المؤرخ في  0أوت  ،3110والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الميدان
عموم وتكنولوجيا
عموم الطبيعة والحياة

الفرع
ىندسة كيربائية
بيئة

طبيعة
أ
أ

التخصص
آلية ومعالجة اإلشارة
عمم تسمم المحيط

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المـادة  :2يكمف مدير التكوين العالي في مرحمة التدرج ومدير جامعة جيجل ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا الققرار
الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  103مؤرخ في  12جوان  3102يعدل ويتمم القرار رقم  000المؤرخ في
يتضمن تأىيل الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 3110-3115
بجامعة معسكر
31

جوان

3110

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  03-12الم ققؤرخ ف ققي  0مح ققرم  0121المواف ققق  1ج ققانفي  ،3112المتض ققمنإنشاء جامعة معسكر ،المعدل،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  000المؤرخ في  31جوان  ،3110المتضمن تأىيل الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحةبعنوان السنة الجامعية  3110-3115بالمركز الجامعي معسكر.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-
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يقـــــــــرر

المـــادة األولـــ  :يي ققدف ى ققذا القق قرار إل ققى تع ققديل واتم ققام ممح ققق القق قرار رق ققم  000الم ققؤرخ ف ققي  31جق قوان ،3110

المتضق ققمن تأىيق ققل الميسق ققانس األكاديميق ققة والمينيق ققة المفتوحق ققة بعن ق قوان السق ققنة الجامعيق ققة 3110-3115

بالمركز الجامعي معسكر،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  000المؤرخ في  31جوان  ،3110والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الفرع

الميدان

رياضيات

رياضيات واعبلم آلي

طبيعة

التخصص

أ

رياضيات مطبقة عمى العموم

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المـــادة  :2يكمققف مققدير التكققوين العققالي فققي مرحمققة التققدرج ومققدير جامعققة معسققكر ،كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  102مؤرخ في  12جوان  3102يعدل ويتمم القرار رقم  300المؤرخ في  1سبتمبر
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3103-3100بجامعة خميس مميانة

3100

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1ج قوان  ،3103المتضققمنإنشاء جامعة خميس مميانة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  300الم ققؤرخ ف ققي  1س ققبتمبر  ،3100يتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3103-3100بالمركز الجامعي خميس مميانة،

يقـــــــــرر

المادة األول  :ييدف ىذا القرار إلى تعديل واتمام ممحق القرار رقم  300المقؤرخ فقي  1سقبتمبر  ،3100يتضقمن
تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3103-3100بالمركز الجامعي خميس مميانة،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  300المؤرخ في  1سبتمبر  ،3100والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الميدان
عموم إنسانية واجتماعية

الفرع
عموم إنسانية

التخصص
عموم اإلعبلم واإلتصال  :وسائل اإلعبلم والمجتمع

طبيعة
أ

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المــادة  :2يكمقف مقدير التكققوين العقالي فقي مرحمقة التققدرج ومقدير جامعقة خمقيس مميانققة ،كقل فيمقا يخصقو ،بتطبيققق
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققق

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-
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قرار رقم  101مؤرخ في  12جوان  3102يعدل ويتمم القرار رقم  001المؤرخ في  0جويمية
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3101-3112بجامعة خميس مميانة

3112

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1ج قوان  ،3103المتضققمنإنشاء جامعة خميس مميانة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  001الم ققؤرخ ف ققي  0جويمي ققة  ،3112يتض ققمن تأىي ققل الميس ققانس المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3101-3112بالمركز الجامعي خميس مميانة،

يقـــــــــرر

المادة األول  :ييدف ىذا القرار إلى تعديل واتمام ممحق القرار رقم  001المؤرخ في  0جويميقة  ،3112يتضقمن
تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3101-3112بالمركز الجامعي خميس مميانة،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  001المؤرخ في  0جويمية  ،3112والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الميدان
عموم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

الفرع
النشاطات البدنية والرياضية
التدريب الرياضي

طبيعة
أ
أ

التخصص
النشاط البدني والرياضي التربوؼ
التدريب الرياضي التنافسي

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المــادة  :2يكمقف مقدير التكققوين العقالي فقي مرحمقة التققدرج ومقدير جامعقة خمقيس مميانققة ،كقل فيمقا يخصقو ،بتطبيققق
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  103مؤرخ في  12جوان  3102يعدل و يتمم القرار رقم  350المؤرخ في  0سبتمبر
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3100-3101بجامعة خميس مميانة

3101

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1ج قوان  ،3103المتضققمنإنشاء جامعة خميس مميانة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  350الم ققؤرخ ف ققي  0س ققبتمبر  ،3101يتض ققمن تأىي ققل الميس ققانس المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3100-3101بالمركز الجامعي خميس مميانة،

يقـــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-
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المادة األول  :ييدف ىذا القرار إلى تعديل واتمام ممحق القرار رقم  350المقؤرخ فقي  0سقبتمبر  ،3101يتضقمن
تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3100-3101بالمركز الجامعي خميس مميانة،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  350المؤرخ في  0سبتمبر  3101والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
طبيعة
أ
أ
أ

التخصص
الفرع
الميدان
إعبلم رياضي تربوؼ
إعبلم رياضي
عموم وتقنيات النشاطات البدنية
تسيير الموارد البشرية والمنئآت الرياضية
تسيير رياضي
والرياضية
نشاط بدني رياضي وجداني إرشاد نفسي رياضي تربوؼ

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المــادة  :2يكمقف مقدير التكقوين العقالي فقي مرحمقة التققدرج ومقدير جامعقة خمقيس مميانققة ،كقل فيمقا يخصقو ،بتطبيققق
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  105مؤرخ في  12جوان  3102يعدل ويتمم القرار رقم  013المؤرخ في  5ماي
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3112-3110بجامعة خميس مميانة

3112

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  310-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1ج قوان  ،3103المتضققمنإنشاء جامعة خميس مميانة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  013المؤرخ في  5ماؼ  ،3112يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 3112-3110بالمركز الجامعي خميس مميانة،

يقـــــــــرر

المــادة األولـ  :ييقدف ىققذا الققرار إلقى تعققديل واتمققام ممحقق الققرار رقققم  013المقؤرخ فققي  5مققاؼ  ،3112يتضققمن
تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3112-3110بالمركز الجامعي خميس مميانة،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  013المؤرخ في  5ماؼ  3112والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الميدان

الفرع

التخصص

طبيعة

عموم إنسانية واجتماعية

عموم إنسانية

عموم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

تاريخ وجغرافيا
عموم اإلعبلم واإلتصال  :سمعي بصرؼ

أ
أ

النشاطات البدنية والرياضية

النشاطات البدنية والرياضية تربوية

أ

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المــادة  :2يكمقف مقدير التكققوين العقالي فقي مرحمقة التققدرج ومقدير جامعقة خمقيس مميانققة ،كقل فيمقا يخصقو ،بتطبيققق
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-

163

قرار رقم  100مؤرخ في  12جوان  3102يعدل ويتمم المقرر رقم  02المؤرخ في
يتضمن فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 3110-3110
03

سبتمبر

3110

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  331-20الم ققؤرخ ف ققي  02ربي ققع األول  0102المواف ققق  0جويمي ققة ،0220المتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  02المؤرخ في  03سبتمبر  ،3110المتضمن فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنوان السنة الجامعية .3110-3110

يقـــــــــرر

المـــادة األولـــ  :يي ققدف ى ققذا القق قرار إل ققى تع ققديل واتم ققام ممح ققق المق ققرر رق ققم  02الم ققؤرخ ف ققي  03س ققبتمبر ،3110

المتضمن فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ،3110-3110
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق المقرر رقم  02المؤرخ في  03سبتمبر  ،3110والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الميدان
فنون

الفرع
فنون العرض

طبيعة

التخصص

أ

سينما وثائقية

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المـــادة  :2يكمققف مققدير التكققوين العققالي فققي مرحمققة التققدرج ومققدير جامعققة مسققتغانم ،كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  100مؤرخ في  12جوان  3102يعدل و يتمم القرار رقم  231المؤرخ في  0سبتمبر
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3100-3101بجامعة مستغانم

3101

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  331-20الم ققؤرخ ف ققي  02ربي ققع األول  0102المواف ققق  0جويمي ققة ،0220المتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  231الم ققؤرخ ف ققي  0س ققبتمبر  ،3101يتض ققمن تأىي ققل الماس ققتر المفتوح ققة بعنق قوان الس ققنةالجامعية  3100-3101بجامعة مستغانم،

يقـــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-
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المادة األول  :ييدف ىذا القرار إلى تعديل واتمام ممحق القرار رقم  231المقؤرخ فقي  0سقبتمبر  ،3101يتضقمن
تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  3100-3101بجامعة مستغانم،
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  231المؤرخ في  0سبتمبر  ،3101والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الفرع
الفنون البصرية

الميدان
فنون

طبيعة
أ

التخصص
تصميم غرافيكي

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المـــادة  :2يكمققف مققدير التكققوين العققالي فققي مرحمققة التققدرج ومققدير جامعققة مسققتغانم ،كققل فيمققا يخصققو ،بتطبيققق ىققذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ارر رقم  102مؤرخ في  12جوان  3102يعدل ويتمم المقرر رقم  005المؤرخ في
المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل
شيادة الميسانس " نظام جديد " لمسنة الجامعية 3115-3113
31

أكتوبر

3113

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  331-20الم ققؤرخ ف ققي  02ربي ققع األول  0102المواف ققق  0جويمي ققة ،0220المتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  005المؤرخ في  31أكتوبر  ،3113المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمةلضمان تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظام جديد " لمسنة الجامعية . 3115-3113

يقـــــــــرر

المـــادة األولـــ  :ييققدف ىققذا الق قرار إلققى تعققديل واتمققام ممحققق المقققرر رقققم  005المققؤرخ فققي  31أكتققوبر ،3113
المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس "نظام جديقد"
لمسنة الجامعية ،3115-3113
المـادة  :3يعدل ويتمم ممحق المقرر رقم  005المؤرخ في  31أكتوبر  3113والمذكور أعبله ،عمى النحو التالي:
الميدان

الفرع

فنون

فنون

طبيعة
أ
أ

التخصص
فنون تشكيمية
تصميم صناعي

".........................................الباقي بدون تغيير.".......................................
المـادة  :2يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مستغانم ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي و البحث العممي.

ققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققق

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-
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قرار رقم  130مؤرخ في  11جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلسالمية بجامعة الجزائر0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  312-01الم ققؤرخ ف ققي  30ذؼ القع ققدة  0111المواف ققق  00أوت  ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرىا،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  002-01المؤرخ في  3شعبان  0120الموافق  01جويمية  ،3101والمتضقمنتغيير تسمية جامعة الجزائر،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموم اإلسبلمية بتاريخ  05و 31ماؼ .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذير رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية

 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي المجمس العممي لكمية العموم اإلسبلمية بجامعة الجزائر.0
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلسبلمية بجامعة الجزائر ،0بالجدول
الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة الجزائر ،0كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  11جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

اإلسم والمقب

دمحم األمين بمغيث
عمار مساعدؼ
نور الدين بوحمزة
مزيمخ عاشور
دمحم يعيش
عبد القادر بن عزوز
سيام مادن
عمي عزوز
نور الدين عباسي
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ققققققققققققق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلسبلمية
عميد كمية العموم اإلسبلمية
نائب عميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلاقات الخارجية
نائب عميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسم العقائد واألديان
رئيس قسم الشريعة والقانون
رئيسة قسم المغة والحضارة العربية اإلسبلمية
مدير وحدات البحث العممي
رئيس المجنة العممية لقسم الشريعة والقانون
الثالثي

الثاني3102-
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عمي فراجي
دمحم عبد الحميم بيشي
عمي فيشوش
كمال بوزيدؼ
دمحم سماعي
شافية صديق
السعيد الرحماني
لخضر حداد
رضا دغبار
سعد صدارة

رئيس المجنة العممية لقسم المغة والحضارة العربية اإلسبلمية
رئيس المجنة العممية لقسم العقائد واألديان
محافع المكتبة
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم الشريعة والقانون
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم الشريعة والقانون
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم العقائد واألديان
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم العقائد واألديان
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم المغة والحضارة العربية اإلسبلمية
ممثل األساتذة المساعدين لمكمية
ممثل األساتذة المساعدين لمكمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  133مؤرخ في  11جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم الشريعة والقانون لكمية العموم اإلسالمية بجامعة الجزائر0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  312-01الم ق ققؤرخ ف ق ققي  30ذؼ القع ق ققدة  0111المواف ق ققق  00أوت ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرىا،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  002-01المؤرخ في  3شعبان  0120الموافق  01جويمية  ،3101والمتضقمنتغيير تسمية جامعة الجزائر،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم الشريعة والقانون لكمية العموم اإلسبلمية بجامعة الجزائر.0

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذير رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الشريعة والقانون لكمية العموم اإلسبلمية بجامعة
الجزائر.0
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الشريعة والقانون لكمية العموم اإلسبلمية بجامعة
الجزائر ،0بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر ،0كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الثالثي
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نور الدين عباسي
عبد القادر بن عزوز
عمي عزوز
دمحم حموش
مسعود عمواش
عبد السبلم عفوفو
فريد صحراوؼ

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم الشريعة والقانون
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذ مساعد قسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  132مؤرخ في  11جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم العقائد واألديان لكمية العموم اإلسالمية بجامعة الجزائر0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  312-01الم ق ققؤرخ ف ق ققي  30ذؼ القع ق ققدة  0111المواف ق ققق  00أوت ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرىا،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  002-01المؤرخ في  3شعبان  0120الموافق  01جويمية  ،3101والمتضقمنتغيير تسمية جامعة الجزائر،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم العقائد واألديان لكمية العموم اإلسبلمية بجامعة الجزائر.0

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذير رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العقائد واألديان لكمية العموم اإلسبلمية بجامعة
الجزائر.0
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العقائد واألديان لكمية العموم اإلسبلمية بجامعة

الجزائر ،0بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر ،0كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  11جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الثالثي
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دمحم عبد الحميم بيشي
دمحم يعيش
عبد الغني عكاك
حمو الشيياني
دمحم مغربي
خميل قاضي
ليميا شنتوح

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم العقائد واألديان
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذ مساعد قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  131مؤرخ في  11جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة والحضارة العربية اإلسالمية لكمية العموم اإلسالمية بجامعة الجزائر0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  312-01الم ق ققؤرخ ف ق ققي  30ذؼ القع ق ققدة  0111المواف ق ققق  00أوت ،0201والمتعمق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرىا،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  002-01المؤرخ في  3شعبان  0120الموافق  01جويمية  ،3101والمتضقمنتغيير تسمية جامعة الجزائر،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم المغة والحضارة العربية اإلسبلمية لكميقة العمقوم اإلسقبلمية بجامعقةالجزائر.0

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذير رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة والحضارة العربية اإلسبلمية لكمية العموم اإلسبلمية
بجامعة الجزائر.0
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة والحضارة العربية اإلسبلمية لكمية العموم
اإلسبلمية بجامعة الجزائر ،0بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة الجزائر ،0كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي
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عبد الحميم قابة
سيام مادن
حورية عبيب
عمي فراجي
منير سعدؼ
مسعود مرزوقي
ياقوت بشير

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم المغة والحضارة العربية اإلسبلمية
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  133مؤرخ في  13جوان  3102يعدل القرار رقم  10المؤرخ في  00فيفري  ،3102الذي
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  225-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة  0123الموافق  31نوفمبر  ،3100الذؼيحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة  03منو،

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  205-03المققؤرخ فققي  2ش قوال  0122الموافققق  30أوت  ،3103والمتضققمنإنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية،

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضققى الققرار رقققم  10المققؤرخ فققي  00فيفققرؼ  ،3102الققذؼ يحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققيلمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تعدل المادة األولى من القرار رقم  10المؤرخ في  00فيفرؼ  ،3102و المذكور أعبله و تحرر
كما يأتي :

" المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  30من المرسوم التنفيذؼ رقم  225-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة
 0123الموافق  31نوفمبر  ،3100والمذكور أعبله ،تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس
العممي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية كما يأتي :

 بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز :
 -قشوان دمحم،

 زرقة عبد المطيف، -ولد حمو مالك،

 -كادون عبد الديم،

 سطمبولي بوذعان أمين.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-
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 األعضاء بحكم القانون :

مدي ار لممركز .
 موسي عبد الرحمان".................................الباقي بدون تغيير."...............................
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  135مؤرخ في  13جوان  3102يتضمن تعيين أعضاء مجمس
توجيو الديوان الوطني لمخدمات الجامعية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضقى المرسقوم التنفيقذؼ رققم  03-23المققؤرخ فقي  30شقوال  0103الموافقق  33مقارس  ،0223والمتضققمنإنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  0و 0منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  0من المرسوم التنفيذؼ  03-23المؤرخ في  30شوال  0103الموافق
مارس  0223والمذكور أعبله ،تحدد تشكيمة مجمس توجيو الديوان الوطنقي لمخدمات الجامعية كما
يأتي:

33

-

السيد منصور خوجة فاتح
السيدة مبربش ظريفة
السيد أعراب مصطفى
السيدة بودة غنية
السيد معممي دمحم
السيد عمي وشيش عبد الرزاق
السيد بن رجدال عثمان رسطان
السيد صالحي سالم
السيد شرارد مالك
السيدة جبالي ربيعة
السيد عبد العزيز نجيب عادل عمر
السيدة شريفي ويزة
السيد غوالي نور الدين
السيد جكون عبد الحميد
السيد حمبلوؼ عبد الحميم
السيد بوزيد عبد الرزاق

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي ،رئيسا،
ممثمة الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية،
ممثمة الوزير المكمف بالصحة،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والضمان اإلجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،
ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف النقل،
ممثل الوزير المكمف بالسكن،
ممثمة الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية،
مديرة جامعة بومرداس،
مدير جامعة تممسان،
مدير جامعة قسنطينة ،1
مدير الخدمات الجامعية بالبميدة،
مدير الخدمات الجامعية بقسنطينة  -الخروب،
الثالثي
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-

السيد زغامرؼ حسان
السيدة عبادة نياد
السيد غازؼ عبد الحق
السيد كبير دمحم الصالح
السيد بمكزعي ياسين
السيد صنياجي الطاىر
السيد صبلح الدين خميفة
السيد شاقور حاج عيسى
السيد تعمالت دمحم

مدير الخدمات الجامعية بئر الجير  -وىران،
مديرة اإلقامة الجامعية العاليا،
مدير اإلقامة الجامعية مغنية،
مدير اإلقامة الجامعية سيفوس ،1
ممثل منتخب عن العمال،
ممثل منتخب عن العمال،
ممثل منتخب عن الطمبة،
ممثل منتخب عن الطمبة،
ممثل منتخب عن الطمبة.

المقادة  : 13ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  130مؤرخ في  3جوان  3102يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  21منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  15-12الم ققؤرخ فققي  0مح ققرم  0121المواف ققق  1ج ققانفي  ،3112والمتض ققمنإنشاء جامعة أم البواقي ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  330الم ققؤرخ ف ققي  01جويمي ققة  ،3101المتض ققمن إنش ققاء األقس ققام المكون ققة لكمي ققة اآلدابوالمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية لدػ جامعة أم البواقي.

يقـــــــــرر
المــادة األول ـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  21مققن المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة
 0131الموافققق  32أوت  ،3112المعققدل والمققتمم ،والمققذكور أعققبله  ،ييققدف ىققذا الق قرار إلققى إنشققاء
األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغات – جامعة أم البواقي .-
المـادة  :3تنشأ لدػ كمية اآلداب والمغات – جامعة أم البواقي – األقسام التالية :
 قسم المغة واألدب العربي، قسم المغة الفرنسية، قسم المغة اإلنجميزية.المـادة  :2يمغى القرار رقم  330المؤرخ في  01جويمية  3101والمذكور أعبله.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المـادة  :1تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين والسادة مدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير جامعة أم البواقي ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية
لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  130مؤرخ في  13جوان  3102يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  30منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  15-12الم ققؤرخ فققي  0مح ققرم  0121المواف ققق  1ج ققانفي  ،3112والمتض ققمنإنشاء جامعة أم البواقي ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  30من المرسوم التنفيذير رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء
األقسام المكونة لمعيد عموم وتقنيات النش ققاطات البدنيققة والرياضية – جامعة أم البواقي .-
المـادة  :2تنشأ لدػ معيد عموم وتقنيات النش ققاطات البدنيققة والرياضية – جامعة أم البواقي – األقسام التالية :
 قسم التربية البدنية والرياضية.المـادة  :3تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين والسادة مدير التكوين العالي في
مرحمة التدرج ومدير جامعة أم البواقي ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية
لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  132مؤرخ في  13جوان  3102يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لكمية عموم األرض واليندسة المعمارية لدى جامعة أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  21منو ،المعدل والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  15-12المققؤرخ فققي  0محققرم  0121الموافققق  1جققانفي  ،3112و المتضققمنإنشاء جامعة أم البواقي ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21من المرسوم التنفيذير رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء
األقسام المكونة لكمية عموم األرض واليندسة المعمارية – جامعة أم البواقي .-
المـادة  :3تنشأ لدػ كمية عموم األرض واليندسة المعمارية – جامعة أم البواقي – األقسام التالية :
 قسم عموم األرض، قسم الجيولوجيا، قسم اليندسة المعمارية.المـادة  :2تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين والسادة مدير التكوين العالي في
مرحمة التدرج ومدير جامعة أم البواقي ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة
الرسقمية لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13جوان 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  121مؤرخ في  13جوان  3102يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لكمية العموم والعموم التطبيقية لدى جامعة أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  21منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  15-12المققؤرخ فققي  0محققرم  0121الموافققق  1جققانفي  ،3112و المتضققمنإنشاء جامعة أم البواقي ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  332المؤرخ في  01جويمية  ،3101المتضمن إنشاء األقسام المكونقة لكميقة العمقوم والعمقومالتطبيقية لدػ جامعة أم البواقي.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21من المرسوم التنفيذير رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية

 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء األقسام المكونة
لكمية العموم و العموم التطبيقية – جامعة أم البواقي .-
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

174

المـادة  :3تنشأ لدػ كمية العموم والعموم التطبيقية – جامعة أم البواقي – األقسام التالية :
 قسم اليندسة الكيربائية، قسم اليندسة المدنية، قسم الرؼ، قسم اليندسة الميكانيكية، قسم ىندسة الطرائق، قسم جذع مشترك تكنولوجيا.المـادة  :2يمغى القرار رقم  332المؤرخ في  01جويمية  3101والمذكور أعبله.
المـادة  :1تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير جامعة أم البواقي ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية
لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  120مؤرخ في  13جوان  3102يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  21منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  15-12الم ققؤرخ فققي  0مح ققرم  0121المواف ققق  1ج ققانفي  ،3112والمتض ققمنإنشاء جامعة أم البواقي ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  330الم ققؤرخ ف ققي  01جويمي ققة  ،3101المتض ققمن إنش ققاء األقس ققام المكون ققة لكمي ققة العم ققوماإلجتماعية واإلنسانية لدػ جامعة أم البواقي.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء
األقسام المكونة لكمية اإلجتماعية واإلنسانية – جامعة أم البواقي .-
المـادة  :3تنشأ لدػ كمية اإلجتماعية واإلنسانية – جامعة أم البواقي – األقسام التالية :
 قسم العموم اإلجتماعية، قسم العموم اإلنسانية.المـادة  :2يمغى القرار رقم  330المؤرخ في  01جويمية  3101والمذكور أعبله.
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المـادة  :1تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التقدرج والبحقث والتكقوين والسقادة مقدير التكقوين العقالي فقي
مرحمة التدرج ومدير جامعة أم البواقي ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية
لمتعميم العالي.
حرر بالجزائر في  13جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  123مؤرخ في  13جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-13المققؤرخ فققي  30ذو القعققدة  0135المواف ققق  32ديسققمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  00منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  300-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110المتضمنتحويل المدرسة الوطنية العميا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة ،المعدل،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  00من المرسوم التنفيذؼ رقم  311-13المؤرخ في  30ذو القعدة 0135

الموافق  32ديسمبر  ،3113والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وفق الجدول الممحق
بيذا القرار.
المـادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13جوان 3102

ق قق ق قق قق قق ق قق قق قق ق قق قق قق قق ق قق قق قق ق قق قق قق ق قق قق قق قق ق قق قق قق ق قق قق ق ق

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
 -0األعضاء المعينون :
الصفة القطاع
اإلسم والمقب
رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
شريفي ويزة
عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
غاشي إسماعيل
عضو ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
جيبلن قاسم
عضو ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
شريفي أدمحم
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
عيشوش حكيم
عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية اإلستثمار
أحمد زايد سالم
عضو ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية
بوعبلم شاطبي
عضو مدير الدراسات باإلدارة المركزية ،ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية
بقار بوعبلم
عضو ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجم
بودالي دمحم
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 -3األعضاء المنتخبون:
اإلسم والمقب
حدادؼ مراد
تودارت أحمد زايد
مرسمي مريم
مكتوب سعيد
كرباشي رابح
بن كوساس بوزيد
نيبوش فاطمة
سباعي عمار
كتاب أحمد
بوعبد هللا مبروك
طاجين دمحم
شريد جميمة
بن بريكة دمحم
كسيمي نور الدين
لمنور مبروك
مناعي دمحم عدنان
فوضيل شريف يوسف

الصفة الييئة
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب
عضو ممثل منتخب

عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن
عن

األساتذة لقسم اإللكترونيك
األساتذة لقسم اليندسة الكيميائية
األساتذة لقسم اليندسة المدنية
األساتذة لقسم اإللكتروتقني
األساتذة لقسم ىندسة البيئة
األساتذة لقسم اليندسة الميكانيكية
األساتذة لقسم اليندسة الصناعية
األساتذة لقسم ىندسة المناجم
األساتذة لقسم الرؼ
األساتذة لقسم التعدين
األساتذة لقسم اآللية
سمك األساتذة المساعدين
سمك األساتذة المساعدين
الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
الطمبة
الطمبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  122مؤرخ في  12جوان  3102يعدل القرار رقم  205المؤرخ في  32نوفمبر  ،3112الذي يحدد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  301-23المق ققؤرخ فق ققي  31ذؼ القعق ققدة  0103الموافق ققق  32مق ققاؼ ،0223والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائيقة ،المعقدل والمقتمم ،ال سقيما المقادة
 1منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  225-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة  0123الموافق  31نوفمبر  ،3100الذؼيحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة  02منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضققى الق قرار رقققم  205المققؤرخ فققي  32نققوفمبر  ،3112الققذؼ يحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء مجمققس إدارةمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدل.

يقـــــــــرر
المادة األول  :تعدل المادة األولى من القرار رقم  205المؤرخ في  32نوفمبر  ،3112المعدل ،والمذكور أعبله
وتحرر كما يأتي:
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"المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  02من المرسوم التنفيذؼ رقم  225-00المؤرخ في  30ذؼ
الحجة  0123الموافق  31نوفمبر  ،3100والمذكور أعبله ،تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس
إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،كما يأتي:
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
 السيد توزؼ عبد القادر ،ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي ،رئيسا، السيد زالقي جمال الدين ،ممثبل عن الوزير المكمف بالمالية، السيد جبايرية لمنور ،ممثبل عن وزير الدفاع الوطني، السيد يعبلوؼ موسى ،ممثبل عن الوزير المكمف بالموارد المائية، السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة عن الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية، السيد عراضة موسى ،ممثبل عن الوزير المكمف بالصحة والسكان واصبلح المستشفيات، السيد بوخاوؼ رشيد ،ممثل عن الوزير المكمف بالطاقة والمناجم، السيد سميماني بشير ،ممثبل عن الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة "." ..............................والباقي بدون تغيير ."..................................
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  121مؤرخ في  12جوان  3102يعدل القرار رقم  310المؤرخ في  20ماي 3103

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم رقم  301-01المؤرخ في  30ذؼ العقدة  0111الموافقق  00أوت  ،0201المتعمقق بتنظقيمجامعة العموم و التكنولوجيا ىوارؼ بومدين وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  2منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  21منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد صبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  310الم ققؤرخ ف ققي  20م ققاؼ  ،3103ال ققذؼ يح ققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء مجم ققس إدارةجامعة العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين ،المعدل.

يقـــــــــرر

المــادة األولـ  :يعققدل الجققدول الممحققق بققالقرار رقققم  310المققؤرخ فققي  20مققاؼ  ،3103المعققدل ،والمققذكور أعققبله،
كما ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق قق
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
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 -0األعضاء المعينون :
اإلسم والمقب
صابة دمحم شريف
آيت ضعبلن خميفة
مسموح عصمان
بايو عمر
ميسوم عبد القادر
جغام الزوبير
بوعصيدة يونس
رابية لكحل
أوتمزابت رشيد
دفوس بدر الدين
أحمد زايد سالم
بمقاسم معيوف
رابحي دمحم عبد النور
لعبيدؼ حمداوؼ
تباني مسعود
زروقي ربيعة
بولكنون رشيد

قائمة أعضاء مجمس إدارة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
ممثل وزير الدفاع الوطني
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصبلح المستشفيات
ممثل الوزير المكمف بالبريد و تكنولوجيات اإلعبلم واإلتصال
ممثل الوزير المكمف بالسكن و العمران
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية اإلستثمار
ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجم
ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية
ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية
ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والمدينة
ممثل الوزير المكمف بالصيد البحرؼ والموارد الصيدية
ممثل الوالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  123مؤرخ في  03جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة تيزي وزو

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رقققم  022-02الم ققؤرخ ف ققي  0أوت  ،0202والمتضققمن إنش ققاء جامع ققة تي ققزؼ وزو،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية الطب بتاريخ  2أفريل .3112

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة تيزؼ وزو،
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة تيزؼ وزو ،بالجدول الممحق بيذا
القرار.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة تيزؼ وزو ،كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.

اإلسم والمقب
أيت عمي حسين
حسببلوؼ مختار
حبارك مزيان
بمبيوض بوعبلم
سبلح عبد الحفيع
حانوتي نفيسة
شرقو مصطفى
أيناس لحمو
عيرش اليادؼ
زيرؼ عباس
حسببلوؼ مختار
بن عمي عبد الكريم
مكيد أمينة
لشاني أونيسة

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

حرر بالجزائر في  03جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة
عميد كمية
رئيس المجمس العممي لكية الطب
نائب عميد الكمية مكمف بالبيداغوجية
نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج
رئيس قسم الطب
رئيس قسم جراحة األسنان
رئيسة قسم الصيدلة
رئيس المجنة العممية لقسم الطب
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم الصيدلة
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم الطب
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم الطب
ممثل األساتذة المساعدين لمكمية
ممثل األساتذة المساعدين لمكمية
مسؤولة مكتبة الكمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  125مؤرخ في  03جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسم الطب لكمية الطب بجامعة تيزي وزو

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رقققم  022-02الم ققؤرخ ف ققي  0أوت  ،0202والمتضققمن إنش ققاء جامع ققة تي ققزؼ وزو،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لكمية الطب بتاريخ  3أفريل .3112

يقـــــــــرر
المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذير رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطب لكمية الطب بجامعة تيزؼ وزو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطب لكمية الطب بجامعة تيزؼ وزو ،بالجدول
الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة تيقزؼ وزو ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.

اإلسم والمقب

أيناس لحمو
سبلح عبد الحفيع
وردان سعيد
أحمان حسينة
صبلح منصور عبد هللا
حبارك مزيان
صخرؼ سممى

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

حرر بالجزائر في  03جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم الطب
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذة محاضرة قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذة مساعدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  120مؤرخ في  05جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة التحضيرية في العموم اإلقتصادية ،التجارية وعموم التسيير بوىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  311-13الم ققؤرخ ف ققي  30ذو القع ققدة  0135المواف ققق  31س ققبتمبر ،3113الذؼ يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  02منو،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  050-01المققؤرخ فققي  03رجققب  0120الموافققق  30ج قوان  ،3101يتضققمنإنشاء المدرسة التحضيرية في العموم اإلقتصادية ،التجارية وعموم التسيير بوىران،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بنقاء عمقى محضقر إجتمقاع المجمقس العممقي لممدرسقة التحضقيرية فقي العمقوم اإلقتصقادية ،التجاريقة وعمقوم التسقييربوىران بتاريخ  31أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  02من المرسوم التنفيذؼ رقم  311-13المؤرخ في  30ذو القعدة 0135

الموافق  31سبتمبر  ،3113يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة
التحضيرية في العموم اإلقتصادية ،التجارية وعموم التسيير بوىران.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لممدرسققة التحضققيرية فققي العمققوم اإلقتصققادية ،التجاريققة
وعموم التسيير بوىران ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداء من تاريخ إمضاءه.
المـــــادة  :1تكمق ققف مق ققديرة الد ارسق ققات لمق ققا بعق ققد التقققدرج والبحق ققث والتكق ققوين ومق ققدير المدرسقققة التحضق ققيرية فق ققي العمق ققوم
اإلقتصقادية ،التجاريقة وعمقوم التسقيير بقوىران ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ ىقذا الققرار القذؼ ينشقر فقي النشقرة
الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05جوان 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
اإلسم والمقب
مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
سنوسي بن عبو
مدير مساعد مكمف بالبيداغوجيا
براىامي دمحم األمين
مدير مساعد مكمف بالتكوين المتواصل والعبلقات الخارجية
خبلدؼ دمحم ميدؼ
رئيس قسم اإلقتصاد وتقنيات التسيير
أرجيموس أمال
غمارؼ صورية المولودة حمفاوؼ
رئيسة قسم المغات األجنبية
أستاذ من جامعة وىران
طرارؼ ثاني مصطفى
أستاذ من جامعة وىران
بولنوار بشير
ممثمة عن األساتذة
فبلح خديجة
ممثمة عن األساتذة
جبار أمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  122مؤرخ في  00جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم الدقيقية والتطبيقية بجامعة وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم رقم  300-01المؤرخ في  30ذؼ العقدة  0111الموافق  30أوت  ،0201المتضمن إنشاءجامعة وىران ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بتاريخ  5ماؼ .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة وىران.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمقوم الدقيققة والتطبيقيقة بجامعقة وىقران ،بالجقدول
الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كل فيما يخصقو بتنفيقذ ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

اإلسم والمقب

حمو أحمد
يعقوبي بمعباس
مرتاض دمحم ىشام
ساسي دمحم
عيبودؼ دمحم
كباب عيسى
حمادوش دمحم
بوعمران كريم
تريبش مكي
ببلسكة إسماعيل
حمايزؼ الحاج
خمفي دمحم فيصل
بكار دمحم

مسيردؼ بكاؼ
دريس خوجة قويدر
بن ثابد عبابسة غنية
لبصير فؤاد
غمارؼ عبد الغاني
حمدادو جميمة
آيت حبوش جميمة
عمران بختة
سنوسي حاج عمي
بمبشير دمحم
بمجيبللي بوزيان
بمغابة قاسم
بن حماموش الجيبللي
بوناصر بومدين
بويعقوب عبد ا لقادر
بوزار الشيخ
غامنية مصطفى

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

حرر بالجزائر في  00جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجمس العممي لكية العموم الدقيقة والتطبيقية
عميد الكمية
نائب العميد مكمف بالدراسات لما بعد التدرج
نائب العميد مكمف بالدراسات
رئيس قسم الرياضيات
رئيس قسم الفيزياء
رئيس قسم الكيمياء
رئيس قسم اإلعبلم اآللي
رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات
رئيس المجنة العممية لقسم الفيزياء
رئيس المجنة العممية لقسم الكيمياء
رئيس المجنة العممية لقسم اإلعبلم اآللي
ممثل عن أساتذة التعميم العالي لقسم الرياضيات

ممثل عن أساتذة التعميم العالي لقسم الرياضيات
ممثل عن أساتذة التعميم العالي لقسم الفيزياء
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " لقسم الكيمياء
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " لقسم الكيمياء
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " لقسم اإلعبلم اآللي
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " لقسم اإلعبلم اآللي
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ "
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ "
مسؤول مكتبة
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
الثالثي
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قناشي خديجة
حسيني صميح
حفاف حفيع
خميل عبد الباسط
لقرع دمحم
لباح يحيى
سعيدؼ سميمة
زيتوني قادرؼ كريمة

مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير

مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  111مؤرخ في  00جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العموم الدقيقية والتطبيقية بجامعة وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم رقم  300-01المؤرخ في  30ذؼ العقدة  0111الموافق  30أوت  ،0201المتضمن إنشاءجامعة وىران ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم الكيمياء بتاريخ  30و 33أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية

 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة وىران.
الم ققادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم الكيميققاء لكميققة العمققوم الدقيقققة والتطبيقيققة بجامع قة
وىران ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المقادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق
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-

الحاج
حمايزؼ -
حمادوش دمحم-
بمحول سميمة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
رئيس المجنة العممية لقسم الكيمياء
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي

الصفة

الثالثي
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-

أستاذ التعميم العالي
يبدرؼ عكاشة
أستاذ التعميم العالي
ولد قادة الصغير
أستاذ محاضر قسم " أ "
بن تابت عبابسة غانية
أستاذ محاضر قسم " ب "
لفجع ماما
أستاذ مساعد قسم " أ "
بمبشير بوسيف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  110مؤرخ في  00جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الرياضيات لكمية العموم الدقيقية والتطبيقية بجامعة وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم رقم  300-01المؤرخ في  30ذؼ العقدة  0111الموافق  30أوت  ،0201المتضمن إنشاءجامعة وىران ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم الرياضيات بتاريخ  30و 33أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة
وىران.
المـادة  :3تحقدد القائمقة اإلسقمية ألعضقاء المجنقة العمميقة لقسقم الرياضقيات لكميقة العمقوم الدقيققة والتطبيقيقة بجامعقة
وىران ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كل فيمقا يخصقو بتنفيقذ ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

اإلسم والمقب
تربش مكي
عيبودؼ دمحم
بكار دمحم
مسيردؼ بكاؼ
ميمودؼ يمينة
مرتاض دمحم ىشام
تميمون شيناز زكية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  00جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "
ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

الثالثي

الثاني3102-
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قرار رقم  113مؤرخ في  00جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي لكمية العموم الدقيقية والتطبيقية بجامعة وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم رقم  300-01المؤرخ في  30ذؼ العقدة  0111الموافق  30أوت  ،0201المتضمن إنشاءجامعة وىران ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ال سيما المادة  10منو ،المعدل و لمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم اإلعبلم اآللي بتاريخ  30و 30أفريل .3102

يقـــــــــرر
المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعبلم اآللي لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة
وىران.
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعبلم اآللي لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة
وىران ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كل فيما يخصقو بتنفيقذ ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

اإلسم والمقب

خمفي دمحم فضيل
بوعمران كريم
بمعالم غالم
بمجيبللي بوزيان
حفاف األمير
حمادو جميمة
دبة عباسية
زكرؼ لغميرؼ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

حرر بالجزائر في  00جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم اإلعبلم اآللي
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

التعميم العالي
التعميم العالي
محاضر قسم " أ "
محاضر قسم " ب "
مساعد قسم " أ "
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الثالثي

الثاني3102-

186

قرار رقم  112مؤرخ في  00جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم الفيزياء لكمية العموم الدقيقية والتطبيقية بجامعة وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 بمقتضى المرسوم رقم  300-01المؤرخ في  30ذؼ العقدة  0111الموافق  30أوت  ،0201المتضمن إنشاءجامعة وىران ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم الفيزياء بتاريخ  30أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة وىران.

المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم الفيزيققاء لكميققة العمققوم الدقيقققة والتطبيقيققة بجامعققة
وىران ،بالجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كل فيما يخصقو بتنفيقذ ىقذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00جوان 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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اإلسم والمقب

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

الصفة

ببلسكة إسماعيل

رئيس المجنة العممية لقسم الفيزياء

بن شوك خير الدين

أستاذ التعميم العالي

شيالي سممى

أستاذ محاضر قسم " أ "

كباب عيسى

بوربيع الجيبللي

رئيس القسم

أستاذ التعميم العالي

كسكوسة بمقاسم

أستاذ محاضر قسم " أ "

راشيدؼ صورية

أستاذ مساعد قسم " أ "

بن لكحل جمال

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ رشيد حراوبية

أستاذ مساعد قسم " أ "
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الثالثي

الثاني3102-

187

قرار رقم  111مؤرخ في  00جوان  3102الذي يتضمن إنشاء طور التكوين لمحصول
عم شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في األمراض العقمية لدى األطفال
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم رقم  303-00المؤرخ فقي  03شقوال  0220الموافقق  2ديسقمبر  ،0200المتضقمن إحقداثشيادة الدروس الطبية الخاصة،
 بمقتضى المرسوم رقم  123-03المؤرخ في  3ربيقع األول  0112الموافقق  00ديسقمبر  ،0112الموافقق 00ديسمبر  ،0203المتضمن تحديد شروط اإللتحاق بطور الدراسات الطبية الخاصقة باألطبقاء والصقيادلة وج ارحقي
األسنان المقيمين وتنظيميا،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسقوم التنفيقذؼ رققم  325-00المقؤرخ فقي  0شقعبان  0123الموافقق  2جويميقة  ،3100المتضقمنالقانون األساسي لممقيم في العموم الطبية وال سيما المادة  0منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم /11م المؤرخ في  33فيفرؼ  ،0203المتضمن تنظيم إمتحان النيائي لمحصول عمقى شقيادةالدراسات الطبية المتخصصة،
 بموجقب الققرار رقققم  033المقؤرخ فققي  33أكتققوبر  ،0225يحقدد قائمققة ومحتققوػ مققاييس شققيادة الد ارسققات الطبيققةالمتخصصة في العمووم الطبية،
 بمقتضى القرار رقم  012المؤرخ في  5ديسمبر  ،3101الذؼ يتضمن كيفيات تنظيم الدراسات في طور التكوينلنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة وتقييميا و التدرج فييا.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة األولى من المرسوم التنفيذؼ رقم  303-00المؤرخ في  03شوال 0220

الموافق  2ديسمبر  ،0200والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء طور الدراسات في
األمراض العقمية لدػ األطفال من أجل الحصول عمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة.
المــــادة  :3تحققدد مققدة التكققوين المتخصققص فققي العمققوم الطبيققة فققي األم قراض العقميققة لققدػ األطفققال بأربعققة ()11
سنوات.
المـادة  :2ينظم التعميم في األمراض العقمية لدػ األطفال لطور الد ارسقات الطبيقة المتخصصقة فقي مققاييس ويحقدد
المحتوػ والمدة في البرنامج الرسمي لمتخصص المرتبط باألىداف البيداغوجية المحددة.
المــــادة  :1يرف ققق برن ققامج الد ارس ققات الطبي ققة المتخصص ققة ف ققي األمق قراض العقمي ققة ل ققدػ األطف ققال بممح ققق ى ققذا القق قرار
(البرنامج متوفر عمى مستوػ مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي).
الم ققادة  :3يتضققمن تكققوين األطبققاء المقيمققين تعميمققا نظريققا وتطبيقيققا وتربصققات عمققى مسققتوػ اليياكققل اإلستشققفائية
الجامعية وىياكل الصحة المعتمدة.
المـادة  :5تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين والسقادة عمقداء كميقات الطقب ،كقل
فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  00جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-
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قرار رقم  113مؤرخ في  33جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  210-12المق ققؤرخ فق ققي  2ذؼ القعق ققدة  0121الموافق ققق  33أكتق ققوبر ،3112المتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم ،المعدل،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  002-01المؤرخ في  3شعبان  0120الموافق  01جويمية  ،3101والمتضقمنتغيير تسمية جامعة الجزائر،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم التجارية بتاريخ  32أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم
التسيير بجامعة الجزائر.2
المـــادة  :3تحقدد القائمققة اإلسققمية ألعضقاء المجنققة العمميققة لقسقم العمققوم التجاريققة لكميقة العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة
وعموم التسيير بجامعة الجزائر ،2بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر  ،2كل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

اإلسم والمقب

عدلي زىير
زايد مراد

معين أمين السيد
بن حمودة محبوب
الصادق األسود
أورزيق الياس
دمحمؼ عز الدين
عرفة رضوان
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

حرر بالجزائر في  33جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم العموم التجارية
رئيس القسم
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

التعميم العالي
التعميم العالي
محاضر قسم " أ "
محاضر قسم " أ "
محاضر قسم " ب "
مساعد قسم " أ "

قققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققق

الثالثي

الثاني3102-

189

قرار رقم  115مؤرخ في  33جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلقتصادية لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  210-12المق ققؤرخ فق ققي  2ذؼ القعق ققدة  0121الموافق ققق  33أكتق ققوبر ،3112المتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم ،المعدل،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  002-01المؤرخ في  3شعبان  0120الموافق  01جويمية  ،3101والمتضقمنتغيير تسمية جامعة الجزائر،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم اإلقتصادية بتاريخ  32أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية

 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلقتصادية لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية
وعموم التسيير بجامعة الجزائر.2
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلقتصادية لكمية العموم اإلقتصقادية والتجاريقة
وعموم التسيير بجامعة الجزائر ،2بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكقوين ومقدير جامعقة الج ازئقر ،2كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  33جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي

اإلسم والمقب

كساب عمي
فاضل عبد القادر

حواس صبلح
شامي رشيدة
دراجي كريمو
دعاس خميل
مداني جميمة
برزوان حسان

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم العموم اإلقتصادية
رئيس القسم

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

محاضر قسم " أ "
محاضر قسم " أ "
محاضر قسم " ب "
مساعد قسم " أ "
مساعد قسم " أ "
مساعد قسم " أ "

قققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق قققققققققققق

الثالثي

الثاني3102-

190

قرار رقم  110مؤرخ في  33جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  210-12المق ققؤرخ فق ققي  2ذؼ القعق ققدة  0121الموافق ققق  33أكتق ققوبر ،3112المتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم ،المعدل،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  002-01المؤرخ في  3شعبان  0120الموافق  01جويمية  ،3101والمتضقمنتغيير تسمية جامعة الجزائر،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم عموم التسيير بتاريخ  32أفريل .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية

 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم
التسيير بجامعة الجزائر.2
المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجنققة العمميققة لقسققم عمققوم التسققيير لكميققة العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة
وعموم التسيير بجامعة الجزائر ،2بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكقوين ومقدير جامعقة الج ازئقر ،2كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  33جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي

اإلسم والمقب

بن موسى كمال
فارس فضيل

حديد نوفل
مزغاش عمي
دريس رشيد
ىدير عبد القادر
غويني العربي
رياض عبد القادر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم عموم التسيير
رئيس القسم
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

التعميم العالي
محاضر قسم " أ "
محاضر قسم " أ "
محاضر قسم " أ "
محاضر قسم " ب "
مساعد قسم " أ "

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــ ـ

الثالثي

الثاني3102-

191

قرار رقم  110مؤرخ في  33جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة الطارف،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بتاريخ  5ديسمبر .3103

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية

 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة الطارف،
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة الطارف ،بالجدول الممحق
بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة الطقارف ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

اإلسم والمقب

السعيد شنوقة
صالح جديد
صالح حداب
عبد الحق سوداني
مولوجي بشينية
بساطي سمير
بدرة نساؼ موالفي
نوار عبيدؼ
إبتسام جديد
حميم رشيد
صالح جديد

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

حرر بالجزائر في  33جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

عميد كمية
رئيس المجمس العممي لكية اآلداب والمغات
نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة
رئيس قسم المغة العربية وآدابيا
رئيس قسم المغة الفرنسية
رئيسة قسم المغة اإلنجميزية
رئيس المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا
رئيس المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم المغة العربية
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم المغة العربية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

192

نوال بودشيش
السبتي سمطاني
دمحم رضا بركاني

ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم المغة الفرنسية
ممثل األساتذة المساعدين
ممثل األساتذة المساعدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  112مؤرخ في  33جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا لكمية اآلداب والمغات بجامعة الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة الطارف،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بتاريخ  33أكتوبر .3103

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا لكمية اآلداب والمغات بجامعة
الطارف،
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسقمية ألعضقاء المجنقة العمميقة لقسقم المغقة العربيقة وآدابيقا لكميقة اآلداب والمغقات بجامعقة
الطارف ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة الطقارف ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

اإلسم والمقب
نوار عبيدؼ
مولدؼ بشينية
السعيد شنوقة
رشيد حميم
صالح جديد
عبد المطيف حني
عبد الحق سوداني
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
رئيس المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذ مساعد قسم " أ "

حرر بالجزائر في  33جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قققققققق قققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققق

الثالثي
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قرار رقم  131مؤرخ في  33جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية لكمية اآلداب والمغات بجامعة الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو ،المعدل والمتمم،

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة الطارف،

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بتاريخ  00أكتوبر .3103

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية لكمية اآلداب والمغات بجامعة الطارف،

المــــادة  :3تح ققدد القائم ققة اإلس ققمية ألعض ققاء المجن ققة العممي ققة لقس ققم المغ ققة الفرنس ققية لكمي ققة اآلداب والمغ ققات بجامع ققة
الطارف ،بالجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :2تكمف مديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة الطقارف ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  33جوان 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

اإلسم والمقب

الصفة

سمير بساطي

رئيس القسم

شيرزاد سوام

أستاذة مساعدة قسم " أ "

إبتسام جديد

نوال بودشيش
عبمة تقيدة

سمير تشرفيوت

سمير مسعودؼ

رئيس المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية

أستاذة محاضرة قسم " أ "
أستاذة مساعدة قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "

أستاذ مساعد قسم " أ "
ققققققققق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققق

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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قرار رقم  130مؤرخ في  33جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفي قذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة الطارف،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بتاريخ  30جانفي .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية

 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الطارف،
المـادة  :3تحدد القائمة اإلسمية ألعضقاء المجمقس العممقي لكميقة عمقوم الطبيعقة والحيقاة بجامعقة الطقارف ،بالجقدول
الممحق بيذا القرار.
المـادة  :2تكمف مديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة الطقارف ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

اإلسم والمقب

-

أحمد
بن نخمة -
ىشام
نصرؼ -
محي الدين
بومنجل -
اضية
جمول ر -
بمعيد صورية
دندني زوبيدة
العزلي آمال
راشدؼ منيرة
عون ليمى
عربوش فضيل
شناز لكبار
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

قققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

حرر بالجزائر في  33جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الصفة

رئيس المجمس العممي لكية عموم الطبيعة والحياة
عميد الكمية
نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج
نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات
رئيسة قسم العموم الفبلحة
رئيسة قسم العموم البيطرية
رئيسة قسم البيولوجيا
رئيسة قسم عموم البحار
رئيسة المجنة العممية لقسم العموم البيطرية
رئيسة المجنة العممية لقسم العموم الفبلحية
رئيسة المجنة العممية لقسم البيولوجيا
الثالثي

الثاني3102-
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-

عربوش حميمة سعدية
شمبي غنية
بودشيش إلياس
لبار سفيان
عربوش رفيق
بومنجل محي الدين
بوزبدة زوبير
عميات حسن
سمطان محمود
تميمي آمال

ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم العموم الفبلحية
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم العموم الفبلحية
ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم العموم البيطرية
ممثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسم العموم البيولوجيا
ممثل األساتذة المساعدين
ممثل األساتذة المساعدين
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مسؤولة مكتبة الكمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  133مؤرخ في  33جوان  3102يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112

الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  11منو ،المعدل والمتمم،

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103والمتضققمنإنشاء جامعة الطارف،

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بتاريخ  03ماؼ .3102

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  11من المرسوم التنفيذؼ رقم  302-12المؤرخ في  31جمادػ الثانية
 0131الموافق  32أوت  ،3112المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة الطارف،

المـــادة  :3تحققدد القائمققة اإلسققمية ألعضققاء المجمققس العممققي لكميققة العمققوم اإلجتماعيققة واإلنسققانية بجامعققة الطققارف،
بالجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :2يسرؼ مفعول ىذا القرار لمدة سنة ( )10إبتداءا من تاريخ إمضاءه.

المـادة  :1تكمف مديرة الد ارسقات لمقا بعقد التقدرج والبحقث والتكقوين ومقدير جامعقة الطقارف ،كقل فيمقا يخصقو بتنفيقذ
ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  33جوان 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ رشيد حراوبية

الثالثي
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اإلسم والمقب

بوزيان راضية
غريب منية
العابد بعد المطيف
دفون دمحم
ىامل ميدية
بن حمزة حورية
عواطف عطيل
الطاىر كبلعي
نادية عيادؼ
رزق هللا مبروك

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

الصفة

عميدة كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
رئيسة المجمس العممي لكية العموم اإلجتماعية واإلنسانية
نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
رئيس قسم عمم اإلجتماع
ممثمة األساتذة
ممثمة األساتذة
ممثمة األساتذة
ممثمة األساتذة
أمين مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  132مؤرخ في  33جوان  3102يعدل القرار رقم  013المؤرخ في  1أفريل
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا

3103

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  220-10المؤرخ في  02شوال  0130الموافق  20أكتوبر  ،3110والمتضمنإنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا ،ال سيما المادة  1منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  225-00المؤرخ في  30ذؼ الحجة  0123الموافق  31نوفمبر  ،3100الذؼيحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة  02منو،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القرار رقم  013المؤرخ في  013المؤرخ في  1أفريل  ،3103الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاءمجمس إدارة مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تعدل المادة األولى من القرار رقم  013المؤرخ في  1أفريل  ،3103المعدل ،والمذكور أعبله

وتحرر كما يأتي :
"المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  02من المرسوم التنفيذؼ رقم  225-00المؤرخ في  30ذؼ
الحجة  0123الموافق  31نوفمبر  ،3100و المذكور أعبله ،تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس
إدارة مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا ،كما يأتي:
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
 السيد قازد حسان ،ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي ،رئيسا، السيد ببلرة عبد الحفيع ،ممثبل عن الوزير المكمف بالمالية، السيد بموشراني دمحم األمين ،ممثبل عن وزير الدفاع الوطني، -السيد بن مخموف عزوز ،ممثبل عن الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية،
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 السيد بوزيدؼ أحمد ،ممثل عن الوزير المكمف بالطاقة والمناجم، السيد دعماش دمحم ناصر ،ممثبل عن الوزير المكمف بالصحة والسكان واصبلح المستشفيات، السيدة بن بمقاسم عبد القادر ،ممثل عن الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية، السيد بن عبد هللا صديق ،ممثبل عن الوزير المكمف بالصيد البحرؼ والموارد الصيدية، السيد بوصبيع حسين ،ممثبل عن الوزير المكمف بالصيد البحرؼ والموارد الصيدية "." ...............................والباقي بدون تغيير .".................................
المـادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسقمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  33جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 ،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،،،
ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ
،،،،
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المقرارات
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مقرر رقم  025مؤرخ في  02أفريل 3102

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم الرئاسققي رقققم  325-01المققؤرخ فققي  30شقوال  0120الموافققق  0أكتققوبر  ،3101المتضققمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بنققاء عمققى اإلرسققال رقققم  035المققؤرخ فققي  0أفريققل  ،3102لمسققيد مققدير الخققدمات الجامعيققة لسققكيكدة ،المتعمقققبطمقب التقرخيص بمباشقرة تنفيققذ نفققة النققل لفائققدة الطمبقة الجقامعيين لمحصقة رقققم  0الحقروش – الجامعقة المركزيققة
والحصة رقم  2فمفمة – الجامعة المركزية.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة السابعة ( )10من المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال
 0120الموافق  0أكتوبر  ،3101المعدل والمتمم ،والمذكور أعبله ،يرخص لمسيد مدير الخدمات
الجامعية لسكيكدة بالشروع في تنفيذ نفقة النقل لفائدة الطمبة الجامعية لمحصة رقم  0الحروش –
الجامعة المركزية والحصة رقم  2فمفمة – الجامعة المركزية بعنوان ميزانية التسيير المخصصة لو
لمسنة المالية .3102
المـادة  :3يمزم السيد مدير الخدمات الجامعية لسكيكدة بتقديم صفقة تسوية بعنوان السنة المالية  3102خبلل
ستة ( )5أشير إبتداءا من تاريخ التوقيع عمى ىذا المقرر عمى لجنة الصفقات المختصة ،في حالة ما
إذا كانت مبالغ الصفقات تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة األولى من المادة السادسة من المرسوم
الرئاسي المذكور أعبله.
المـادة  :2يكمف السيد مدير الخدمات الجامعية لسكيكدة بتنفيذ أحكام ىذا المقرر.
حرر بالجزائر في  13أفريل 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  020مؤرخ في  13أفريل  3102يحدد تشكيمة لجنة التحكيم لممسابقات
المعمارية لدى مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانون رقم  32-21المؤرخ في  10ديسمبر  ،0221والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدل والمتمم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  21الفقرة  0منو،
 بمقتضققى المرسققوم التش قريعي رقققم  10-21المققؤرخ فققي  00مققاؼ  ،0221والمتعمققق بشققروط اإلنتققاج المعمققارؼوممارسة مينة الميندس المعمارؼ ،المعدل،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  301-23المق ققؤرخ فق ققي  31ذؼ القعق ققدة  0103الموافق ققق  32مق ققاؼ ،0223المتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدل والمتمم،
 بمقتشق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  00-12المق ققؤرخ فق ققي  0جمق ققادػ الثانيق ققة  0121الموافق ققق  1جق ققانفي ،3112المتضمن إنشاء جامعة المدية،
 بموجققب الق قرار الققوزارؼ المشققترك المققؤرخ فققي  03مققاؼ  ،0200والمتضققمن كيفيققات ممارسققة تنفيققذ األشققغال فققيميدان البناء وأجر ذلك ،المعدل،
 بناء عمى القرار الوزارؼ رقم  123المؤرخ في  1أوت  ،3100المحدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون محلمسابقة،
 -بناء عمى إقتراح مدير مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21الفقرة  0من المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال
 0120الموافق  0أكتوبر  ،3101المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،ييدف ىذا المقرر إلى تشكيل
لجنة التحكققيم لممسققابقات المعمارية لدػ مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية
والكيميائية،
المـادة  :3تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدػ مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية
والكيميائية من :
رئيسا
جامعة العموم والتكنولوجيا ىوارؼ بومدين
السيد بن حديد الطيب
عضوا
مديرية البناء والتعمير
السيد وارث فيصل
عضوا
المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران
السيدة دمرجي مكي
عضوا
مركز الدراسات واألبحاث المتكاممة لمبناء
السيد برار أحمد
المقادة  :2يكمف مدير مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،بتنفيذ أحكام ىذا المقرر.
حرر بالجزائر في  3أفريل 3102

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  003مؤرخ في  31ماي  3102يتضمن إلغاء
المناقصة الوطنية المفتوحة رقم  /10م و ع م3102 /

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  114منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 -بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رقق ق قم  005-10الم ق ققؤرخ ف ق ققي  2ربي ق ققع األول  0132المواف ق ققق  2أفري ق ققل ،3110

المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت الجزائر،
 بناء عمى اإلعبلن عن المنح المؤقت الصقادر بجريقدتي "  "Les Débatsو" ال ارئقد " بتقاريخ  01و 03أفريقل،3102
 بناء عمى اإلرسقال رققم "  " 2013/ENSM/Dالمقؤرخ فقي  30أفريقل  ،3102القوارد عقن السقيد مقدير المدرسقةالوطنية العميا لممناجمنت الجزائر والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المفتوحة.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  001الفقرة  0من المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال
 0120الموافق  0أكتوبر  ،3101المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،تمغى المناقصة الوطنية
المفتوحة رقم  /0وع م 3102 /المتعمقة بعقتناء معدات وتجييزات تقنية وبيداغوجية لفائدة المدرسة
الوطنية العميا لممناجمنت ،الصادرة بجريدتي "  " Les Débatsو" الرائد " بتاريخ  01و 03أفريل
.3102
المـادة  :3يكمف مدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت بتطبيق أحكام ىذا المقرر.
المـادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31ماي 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  002مؤرخ في  31ماي  3102يتضمن إلغاء
المناقصة الوطنية المحدودة رقم 3102 /13

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  114منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ق ققى المرس ق ققوم التنفي ق ققذؼ رق ق ققم  005-10الم ق ققؤرخ ف ق ققي  2ربي ق ققع األول  0132المواف ق ققق  2أفري ق ققل ،3110المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت الجزائر،
 بنققاء عمققى اإلعققبلن عققن المناقصققة الوطنيققة المحققدودة الصققادر بجريققدتي " "Le Chiffres d’affairesو"الجزائر الجديدة " بتاريخ  05مارس ،3102
 بناء عمى اإلرسال رقم /000أ ع /م ع ت 3102 /المؤرخ في  03ماؼ  ،3102الوارد عن السيد مديرالمدرسة العميا لمتجارة المتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم .3102 /13

يقـــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

202

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  001الفقرة  0من المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال
 0120الموافق  0أكتوبر  ،3101المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،تمغى المناقصة الوطنية
المحدودة رقم  3102 /13المتعمقة بالتجييز األثاثي والتقني -البيداغوجي(  2111مقعد بيداغوجي)
لممدرسة العميا لمتجارة بالقميعة والية تيبازة ،الصادرة "  " Le Chiffres d’affairesو" الجزائر
الجديدة " بتاريخ  05مارس .3102
المـادة  :3يكمف مدير المدرسة العميا لمتجارة بتطبيق أحكام ىذا المقرر.
المـادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31ماي 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  001مؤرخ في  31ماي  3102يتضمن إلغاء
المناقصة الوطنية المفتوحة رقم 3102 /13

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  114منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  332-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110المتضمنتحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بن قاء عمققى اإلعققبلن عققن المناقصققة الوطنيققة المف ققتوحة الصققادر بجريققدتي " " Nouvelle Républiqueو"اليوم " بتاريخ  2فيفرؼ ،3102
 بنقاء عمقى اإلرسقال رققم "  " 2013/DG/HEC/280المسقتمم بتقاريخ  2مقاؼ  ،3102القوارد عقن السقيد مقديرمدرسة الدراسات العميا التجارية والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المفتوحة .3102 /13

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  001الفقرة  0من المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال
 0120الموافق  0أكتوبر  ،3101المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،تمغى المناقصة الوطنية
المفتوحة رقم  3102/13المتعمقة بتجييز مدرسة الدراسات العميا التجارية ( 2111مقعد
بيداغوجي) بالقميعة والية تيبازة بالمعدات التقنوبيداغوجية ،الصادرة بجريدتي " Nouvelle
 "Républiqueو" اليوم " بتاريخ  2فيفرؼ ،3102
المـادة  :3يكمف مدير مدرسة الدراسات العميا التجارية بتطبيق أحكام ىذا المقرر.
المـادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  31ماي 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-

203

مقرر رقم  003مؤرخ في  31ماي  3102يتضمن إلغاء
المناقصة الوطنية المفتوحة رقم 3103 /10
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  114منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  333-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110المتضمنتحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بنققاء عمققى اإلعققبلن عققن المناقصققة الوطنيققة المفتوحققة الصققادر بجريققدتي "  "Reportersبتققاريخ  35ديسققمبر 3103و"البصائر" بتاريخ  20ديسمبر ،3103
 بنقاء عمققى اإلرسققال رقققم " /320أ م  " 3102 /المسققتمم بتققاريخ  3مقاؼ  ،3102القوارد عققن السققيد مققدير المدرسققةالوطنيققة العميققا لئلحصققاء واإلقتص ققاد التطبيقققي المتعمققق بطم ققب تققرخيص إلغققاء المناقص ققة الوطنيققة المفتوحققة رق ققم
.3103/10

يقـــــــــرر

 المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  001الفققرة  0مقن المرسقوم الرئاسقي رققم  325-01المقؤرخ فقي  30شقوال 0120المواف ققق  0أكت ققوبر  ،3101المع ققدل والم ققتمم والم ققذكور أع ققبله ،تمغ ققى المناقص ققة الوطني ققة المفتوح ققة رق ققم
 3103/10المتعمققة بعقتنقاء العتقاد المكتبققي والتقنوبيقداغوجي (  2111معققد بيققداغوجي) لممدرسقة الوطنيقة العميققا
لئلحص ققاء واإلقتص ققاد التطبيق ققي بالقميع ققة والي ققة تيب ققازة ،الص ققادرة بجري ققدتي "  "Reportersبت ققاريخ  35ديس ققمبر
 3103و"البصائر" بتاريخ  20ديسمبر .3103
المـادة  :3يكمف مدير المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي بتطبيق أحكام ىذا المقرر.
المـادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31ماي 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  005مؤرخ في  31ماي 3102

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل و المتمم،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

204

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  121-03المؤرخ في  00صفر  0112الموافق  1ديسقمبر  ،0203المتضقمنإنشاء المعيد الوطني لمتكوين في اإلعبلم اآللي ويحدد قانونو األساسي ونظام الدراسة فيو،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  331-10المؤرخ في  00رجب  0132الموافق  01جويمية  ،3110المتضمنتحويل المعيد الوطني لمتكوين في اإلعبلم اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،
 بناء عمى اإلعبلن عن المناقصة الوطنية المفتوحة الصادر بجريدتي "  "Reportersو " البصائر " بتاريخ 20ديسمبر ،3102
 بناء عمى اإلرسقال رققم "  " 2013/DIR/ESI/133المقؤرخ فقي  3مقاؼ  ،3102لمسقيد المقدير العقام لممدرسقةالوطنيققة العميققا لئلعققبلم اآللققي ،المتعمققق بطمققب التققرخيص بالشققروع فققي تنفيققذ النفقققات المتعمقققة بالعمميققة الوطنيققة
السنوية لتسجيل حاممي شيادة البكالوريا بعنوان ميزانية التسيير لسنة ،3102
 وطبقا لباب النفقة رقم  21.30المعنون " مصاريف التسقيير لعمميقة تسقجيل حقاممي شقيادة البكالوريقا" مقن ميزانيقةالتسيير لسنة  3102لممدرسة الوطنية العميا لئلعبلم اآللي،
 ونظق ار ألىميقة العمميققة ذات الطقابع الققوطني المتعمققة بتوجيققو حقاممي شقيادة البكالوريققا وحرصقا عمققى ضقمان السققيرالجيد لمعممية في جميع مراحميا.

يقـــــــــرر

المـــادة األولـــ  :تطبيق ققا ألحك ققام الم ققادة  0م ققن المرس ققوم الرئاس ققي رق ققم  325-01الم ققؤرخ ف ققي  30شق قوال 0120

الموافققق  0أكتققوبر  ،3101المع ققدل والمققتمم والم ققذكور أعققبله ،ي ققرخص لمسققيد الم ققدير العققام لممدرس ققة
الوطنيققة العميققا لئلعققبلم اآللققي بالشققروع فققي تنفيققذ النفقققات المتعمقققة بالعمميققة الوطنيققة السققنوية لتس قجيل
حققاممي شققيادة البكالوريققا بعن قوان ميزانيققة التسققيير لسققنة  3102المخصصققة لققو وىققذا إلققى غايققة إتمققام
إجراءات إبرام الصفقات المعنية والمصادقة عمييا.
المـادة  :3يمزم السيد المدير العام لممدرسة الوطنية العميا لئلعبلم اآللي بتقديم صفقات التسوية المعنية خقبلل سقتة

( )15أشير إبتداءا من تاريخ توقيع ىذا المقرر ،عمى لجنة الصفقات المختصة.
المـادة  :2يكمف المدير العام لممدرسة الوطنية العميا لئلعبلم اآللي بتنفيذ أحكام ىذا المقرر.

حرر بالجزائر في  31ماي 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  021مؤرخ في  32ماي  3102المتضمن وضع ىياكل تابعة لجامعة عنابة،
بسيدي عمار والية عنابة ،تحت تصرف المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم رقم  301-01المؤرخ في  30ذؼ القعدة  0111الموافق  00أوت  ،0201المتعمقق بتنظقيمجامعة عنابة و سيرىا ،المعدل والمتمم،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  311-13المققؤرخ فققي  30ذؼ القعققدة  0135الموافققق  32ديسققمبر ،3113يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

205

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  332-12المؤرخ في  02شعبان  0121الموافقق  01أوت  ،3112المتضقمنإنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر

المـادة األولـ  :توضققع اليياكققل المبينقة فققي الممحقق رققم  10المرفقق طققي ىققذا المققرر ،الواقعققة بموققع سققيدؼ عمققار
والتابعة لجامعة عنابة ،تحت تصرف المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن.
المـــادة  :3يكمققف كققل مققن السققيد مققدير الميزانيققة والوسققائل ومراقبققة التسققير والسققيد رئققيس جامعققة عنابققة والسققيد مققدير
المدرسققة الوطنيققة العميققا لممنققاجم والمعققادن بعنابققة ،بتنفيققذ ىققذا المقققرر ،الققذؼ سينشققر فققي النشقرة الرسققمية
لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  32ماي 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحق رقم  10بالمقرر رقم  021المؤرخ في  32ماي  3102المتضمن وضع ىياكل تابعة
لجامعة عنابة بسيدي عمار والية عنابة ،تحت تصرف المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

المحالت البيداغوجية:
  20قاعة لمدراسة بمساحة  10م 3لكل منيا،  35قاعة لمدراسة بمساحة  20م 3لكل منيا، قاعتين ( )3كبيرتين لمدراسة بمساحة  011م 3لكل منيما، أربع ( )1ورشات بمساحة  325م 3لكل منيا،المحالت اإلدارية :
  23مكتب بمساحة  00،3م 3لكل منيا، 35 -مكتب بمساحة  03،00م 3لكل منيا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  330مؤرخ في  05جوان  3102المتضمن وضع اليياكل الواقعة بالمنطقة الصناعية لمدينة
سطيف ،الممحقة بجامعة سطيف ،0تحت تصرف مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم رقم  011-02المؤرخ في  93ذؼ الحجقة  0112الموافقق  0أوت  ،0202المتضقمن إنشقاءجامعة سطيف ،المعدل والمتمم،
 بمقتض ققى المرس ققوم رق ققم  301-23الم ققؤرخ ف ققي  3مح ققرم  0102المواف ققق  5جويمي ققة  ،0223المتض ققمن إنش ققاءمركز البحث العممي والتقني لئللحام والمراقبة ،المعدل والمتمم،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  302-12المققؤرخ فققي  31جمققادػ الثانيققة  0131الموافققق  32أوت ،3112الذؼ يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

206

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  225-00المققؤرخ فققي  30ذؼ الحجققة  0123الموافققق  31نققوفمبر ،3100الذؼ يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  00-02المق ققؤرخ فق ققي  00ربيق ققع األول  0121الموافق ققق  21جق ققانفي ،3102المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى القق قرار رق ققم  103الم ققؤرخ ف ققي  03ن ققوفمبر  ،3103المتض ققمن إنش ققاء وح ققدة تنمي ققة الطبق ققات الرقيق ققةوالتطبيقات لدػ مركز البحث العممي والتقني لئللحام والمراقبة.

يقـــــــــرر

المــادة األولــ  :توضققع تحققت تصققرف مركققز البحققث العممققي والتقنققي لئللحققام والمراقبققة ،اليياكققل الواقعققة بالمنطقققة
الص ققناعية لمدين ققة س ققطيف والممحق ققة بجامع ققة س ققطيف ،0وذل ققك لت ققوطين وح ققدة تنمي ققة الطبق ققات الرقيق ققة
والتطبيقات بسطيف.
المـادة  :3يتكون الموقع المبين في الممحق المرفقق بيقذا المققرر مقن قطعقة أرضقية مسقتطيمة الشقكل ،تبمقغ مسقاحتو
اإلجمالية  5100 :م ،3يحي ققط بيا سياج ،وتتشكل من المحبلت التالية:

 -0حضيرة (  00م  3 xم)،
 -3مركز مراقبة (  2م  3 xم)،
 -2بناية مركزية تتكون من عشر( )01قاعات تتواجد بجانب المدخل الرئيسي وأخرػ مستقمة عنو،
 -1أربع ( )1غرف صغيرة،
 -3ثبلث ( )2دورات مياه.
المـادة  :2يتكفل مدير مركز البحث العممي والتقني لئللحام والمراقبة بمصاريف أشغال الصيانة والترميم،
المـادة  :1يكمف كل من السادة المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير الميزانية والوسائل ومراقبقة
التسيير ومدير جامعة سطيف 0ومدير مركز العممي والتقني لئللحام والمراقبة ،كقل فيمقا يخصقو ،بتنفيقذ
أحكام ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  323مؤرخ في  31جوان  3102المتضمن وضع اليياكل الواقعة ببمدية المدنية
والية الجزاائر ،تحت تصرف المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شوال  0122الموافق  1سبتمبر  ،3103المتضمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  00-02الم ققؤرخ ف ققي  00ربي ققع األول  0121المواف ققق  21ج ققانفي ،3102المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة التعميم العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

207

 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  00-02المؤرخ في  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102القذؼيحدد ميام المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

يقـــــــــرر

المــادة األولـ  :توضققع اليياكققل اإلداريققة الواقققع بق ق  030شققارع دمحم قاسققم ،بمديققة المدنيققة ،واليققة الج ازئققر ،المبنيققة فققي
الممحققق رقققم  10ومخطققط الكتمققة ،الم قرفقين طققي ىققذا المقققرر ،تحققت تصققرف المديريققة العامققة لمبحققث
العممي والتطوير التكنولوجي.
المـادة  :3تتكفقل المديريقة العامقة لمبحقث العممقي والتطقوير التكنولقوجي بكقل األعبقاء المختمفقة المتعمقق بتسقيير ىقذه

اليياكل.
المـــادة  :2يكمققف كققل مققن السققيد مققدير الميزانيققة والوسققائل ومراقبققة التسققيير بققاإلدارة المركزيققة لققو ازرة التعمققيم العققالي
والبحققث العممققي ،والسققيد المققدير العققام لمبحققث العممققي والتطققوير التكنولققوجي ،كققل فيمققا يخصققو ،بتنفيققذ
أحكام ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

قققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

حرر بالجزائر في  31جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ممحق رقم  10بالمقرر رقم  323المؤرخ في  31جوان  3102المتضمن وضع اليياكل الواقعة
ببمدية المدنية والية الجزائر ،تحت تصرف المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

المساحات:
 المساحة اإلجمالية  2.515,42م،3 مركز المراقبة  94,05م،3 حظيرة  260,41م،3 حديقة  645,36م،3اليياكل اإلدارية (بناية ط :)2 +
  21مكتبا،  12قاعات لئلجتماع،  13دورات لممياه،ىياكل أخرى:

 -قاعة لؤلبحاث (،)Salle blanche

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  320مؤرخ في  30جوان  3102يحدد تشكيمة
لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانون رقم  32-21المؤرخ في  10ديسمبر  ،0221والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدل والمتمم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-

208

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  21افقرة  0منو،

 بمقتضققى المرسققوم التش قريعي رقققم  10-21المققؤرخ فققي  00مققاؼ  ،0221والمتعمققق بشققروط اإلنتققاج المعمققارؼوممارسة مينة الميندس المعمارؼ ،المعدل،

 -بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  312-10المققؤرخ فققي  3جمققادػ األولققى  0133الموافققق  32جويميققة ،3110

المتضمن إنشاء جامعة الشمف ،المعدل والمتمم،

 بموجققب الق قرار الققوزارؼ المشققترك المققؤرخ فققي  03مققاؼ  ،0200والمتضققمن كيفيققات ممارسققة تنفيققذ األشققغال فققيميدان البناء وأجر ذلك ،المعدل،

 بناء عمى القرار الوزارؼ رقم  123المؤرخ في  1أوت  ،3100المحدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون محلمسابقة،

 بناءا عمى المقرر رققم  050المقؤرخ فقي  31جقوان  ،3103المحقدد لتشقكيمة لجنقة التحكقيم لممسقابقات المعماريقةلدػ جامعة الشمف،

 -بناء عمى إقتراح مدير جامعة الشمف.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21الفقرة  0من المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال

 0120الموافق  0أكتوبر  ،3101المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،ييدف ىذا المقرر إلى تشكيل
لجنة التحكققيم لممسققابقات المعمارية لدػ جامعة الشمف،

المـادة  :3تمغى أحكام المقرر رقم  050المؤرخ في  31جوان  3103المذكور أعبله.
المـادة  :2تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدػ جامعة الشمف من:
السيد بن عودة حميد

السيد دحماني كريمو

رئيسا

جامعة الشمف

عضوا

جامعة الشمف

السيدة لونيس نريمان

مديرية السكن والتجييزات العمومية والية الشمف

عضوا

السيد طباش أحمد

شركة توزيع الكيرباء والغاز لمغرب والية الشمف

عضوا

مديرية الحماية المدنية والية الشمف

عضوا

اآلنسة بمعاليا دومة خديجة ديوان الترقية والتسيير العقارؼ والية الشمف

السيد قروزؼ جمال

السيد مساعدية يحي

السيد بمعبدؼ إسماعيل

عضوا
عضوا

مديرية التعمير والبناء والية الشمف

ىيئة المراقبة التقنية لمبناء والية الشمف

المقادة  :1يكمف مدير جامعة الشمف ،بتنفيذ أحكام ىذا المقرر.

عضوا
حرر بالجزائر في  21جوان 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي

قققققققق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققققققققققققققققق
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مقرر رقم  320مؤرخ في  30جوان  3102يحدد تشكيمة
لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة البميدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانون رقم  32-21المؤرخ في  10ديسمبر  ،0221والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدل والمتمم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  21افقرة  0منو،
 بمقتضققى المرسققوم التش قريعي رقققم  10-21المققؤرخ فققي  00مققاؼ  ،0221والمتعمققق بشققروط اإلنتققاج المعمققارؼوممارسة مينة الميندس المعمارؼ ،المعدل،
 بمقتضققى المرسققوم التنفي ققذؼ رقققم  020-02الم ققؤرخ فققي  0أوت  ،0202المتض ققمن إنشققاء جامع ققة البميققدة ،المع ققدلوالمتمم،
 بموجققب الق قرار الققوزارؼ المشققترك المققؤرخ فققي  03مققاؼ  ،0200والمتضققمن كيفيققات ممارسققة تنفيققذ األشققغال فققيميدان البناء وأجر ذلك ،المعدل،
 بناء عمى القرار الوزارؼ رقم  123المؤرخ في  1أوت  ،3100المحدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون محلمسابقة،
 بناءا عمى المقرر رقم  03المؤرخ في  0فيفرؼ  ،3102المحدد لتشكيمة لجنة التحكيم لممسقابقات المعماريقة لقدػجامعة البميدة،
 -بناء عمى إقتراح مدير جامعة البميدة.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21الفقرة  0من المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال
 0120الموافق  0أكتوبر  ،3101المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،ييدف ىذا المقرر إلى تشكيل
لجنة التحكققيم لممسققابقات المعمارية لدػ جامعة البميدة ،
المـادة  :3تمغى أحكام المقرر رقم  03المؤرخ في  00فيفرؼ  3102المذكور أعبله.
المـادة  :2تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدػ جامعة البميدة من:
 السيدة :فوفة أمينة السيد :بن قارة عمار السيد :أمقران مصطفى السيد :عمي بوزيد السيدة :أمال فوزية خليفي السيدة :سعيداني ياسمين السيدة :براىيمي إيمان -السيد :فوفا برىان الدين

جامعة البميدة
جامعة البميدة
جامعة البميدة
مديرية السكن والتجييزات العمومية والية البميدة
مديرية التعمير والبناء والية البميدة
ديوان الترقية والتسيير العقارؼ والية البميدة
ديوان الترقية والتسيير العقارؼ والية البميدة
الييئة المحمية لمميندسين المعماريين لوالية البميدة

المقادة  :2يكمف مدير جامعة البميدة ،بتنفيذ أحكام ىذا المقرر.
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مقرر رقم  322مؤرخ في  21جوان  3102يحدد تشكيمة لجنة التحكيم
لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانون رقم  32-21المؤرخ في  10ديسمبر  ،0221والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدل والمتمم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  21افقرة  0منو،
 بمقتضققى المرسققوم التش قريعي رقققم  10-21المققؤرخ فققي  00مققاؼ  ،0221والمتعمققق بشققروط اإلنتققاج المعمققارؼوممارسة مينة الميندس المعمارؼ ،المعدل،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  312-10المققؤرخ فققي  5رجققب  0132الموافققق  2جويميققة  ،3110المتضققمنإنشاء المركز الجامعي بتيسمسيمت،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بموجققب الق قرار الققوزارؼ المشققترك المققؤرخ فققي  03مققاؼ  ،0200والمتضققمن كيفيققات ممارسققة تنفيققذ األشققغال فققيميدان البناء وأجر ذلك ،المعدل،
 بناء عمى القرار الوزارؼ رقم  123المؤرخ في  1أوت  ،3100المحدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون محلمسابقة،
 -بناء عمى إقتراح مدير المركز الجامعي بتيسمسيمت.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21الفقرة  0من المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال
 0120الموافق  0أكتوبر  ،3101المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،ييدف ىذا المقرر إلى تشكيل
لجنة التحكققيم لممسققابقات المعمارية لدػ المركز الجامعي بتيسمسيمت.
المـادة  :3تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدػ المركز الجامعي بتيسمسيمت من:
 السيد :بوداود أحمد السيد :حبيمي سامي السيد :لعربي أدمحم السيدة عقراد أمينة السيد :زين العابدين عابد السيد :خوجة ميمود السيدة :تصيمب رشيدة -السيد :باية عبد الرحمان

المراقبة التقنية لمبناءات
المركز الجامعي بتيسمسيمت
مديرية السكن والتجييزات العمومية
مديرية السكن والتجييزات العمومية
مديرية التعمير والبناء
مديرية التعمير والبناء
ديوان الترقية والتسيير العقارؼ
مديرية السكن والتجييزات العمومية

المـادة  :2يكمف مدير المركز الجامعي بتيسمسيمت ،بتنفيذ أحكام ىذا المقرر.

رئيسا
نائبا لمرئيس
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا إضافيا
عضوا
عضوا إضافيا

حرر بالجزائر في  21جوان3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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مقرر رقم  311مؤرخ في  21جوان  3102يحدد تشكيمة لجنة التحكيم
لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي بالنعامة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانون رقم  32-21المؤرخ في  10ديسمبر  ،0221والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدل والمتمم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  21افقرة  0منو،
 بمقتضققى المرسققوم التش قريعي رقققم  10-21المققؤرخ فققي  00مققاؼ  ،0221والمتعمققق بشققروط اإلنتققاج المعمققارؼوممارسة مينة الميندس المعمارؼ ،المعدل،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضق ققى المرسق ققوم التنفيق ققذؼ رقق ققم  313-01المق ققؤرخ فق ققي  21رمضق ققان  0120الموافق ققق  2سق ققبتمبر ،3101المتضمن إنشاء المركز الجامعي بالنعامة،
 بموجققب الق قرار الققوزارؼ المشققترك المققؤرخ فققي  03مققاؼ  ،0200والمتضققمن كيفيققات ممارسققة تنفيققذ األشققغال فققيميدان البناء وأجر ذلك ،المعدل،
 بناء عمى القرار الوزارؼ رقم  123المؤرخ في  1أوت  ،3100المحدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون محلمسابقة،
 -بناء عمى إقتراح مدير المركز الجامعي بالنعامة.

يقـــــــــرر

المادة األول  :تطبيقا ألحكام المادة  21الفقرة  0من المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال

 0120الموافق  0أكتوبر  ،3101المعدل والمتمم والمذكور أعبله ،ييدف ىذا المقرر إلى تشكيل
لجنة التحكققيم لممسققابقات المعمارية لدػ المركز الجامعي بالنعامة.
المـادة  :3تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدػ المركز الجامعي بالنعامة من :
اآلنسة :عبيدؼ خديجة
السيدة :سيمي نورية
اآلنسة :ماموني نورة
اآلنسة :مكي عفاف
السيد :رافعي عبد هللا
السيدة :بن شريف خولة

مديرية التعمير والبناء النعامة
دائرة النعامة
بمدية النعامة
مديرية السكن والتجييزات العمومية والية النعامة
المركز الجامعي النعامة
المركز الجامعي بالنعامة

المـادة  :2يكمف مدير المركز الجامعي بالنعامة ،بتنفيذ أحكام ىذا المقرر.
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عضوا
عضوا
عضوا

حرر بالجزائر في  21جوان3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
الثالثي

الثاني3102-

212

مقرر رقم  310مؤرخ في  21جوان  3102يتضمن إلغاء
المسابقة الوطنية المفتوحة رقم 3100/12
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  114منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ققى المرس ققوم التنفي ققذؼ رق ققم  002-20المع ققدل و الم ققتمم الم ققؤرخ ف ققي  0ص ققفر  0102المواف ققق  3جق قوان ،0220المتضمن إنشاء جامعة بومرداس،
 بنق ققاء عمق ققى اإلعق ققبلن عق ققن المسق ققابقة الوطنيق ققة المفتوحق ققة فق ققي اليندسق ققة المعماريق ققة الصق ققادر بجريق ققدتي "األحق ققداث"و" "Nouvelle Républiqueوبتاريخ  18و 19أفريل ،3100
 بن ققاء عم ققى اإلرس ققال رق ققم " " 3102/ UMBB/ Rectorat/151الم ققؤرخ ف ققي  03م ققاؼ  ،3102الق قوارد ع ققنالس ققيدة م ققديرة جامع ققة ب ققومرداس المتعم ققق بطم ققب ت ققرخيص إلغ ققاء اإلع ققبلن ع ققن المس ققابقة الوطني ققة المفتوح ققة رق ققم
.3100/12

يقـــــــــرر

المــادة األولـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  001الفققرة  0مققن المرسققوم الرئاسققي رقققم  325-01المققؤرخ فققي  30شقوال
 0120الموافق ققق  0أكتق ققوبر  ،3101المعق ققدل والمق ققتمم والمق ققذكور أعق ققبله ،تمغق ققى المسق ققابقة الوطنيق ققة
المفتوحققة رقققم  3102/12المتعمقققة بد ارسققة مشققروع إنجققاز  01مسققكن لجامعققة بققومرداس ،الصققادر
بجريدتي "  "Nouvelle Républiqueو" األحداث" بتاريخ  18و 19أفريل ،3100
المـادة  :3تكمف مديرة جامعة بومرداس بتطبيق أحكام ىذا المقرر.
المـادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21جوان3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  313مؤرخ في  21جوان  3102يتضمن إلغاء المسابقة
الوطنية المفتوحة رقم  /10م ج ت /م ت أ3103 /

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  114منو،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
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 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  312-10المققؤرخ فققي  5رجققب  0132الموافققق  2جويميققة  ،3110المتضققمنإنشاء المركز الجامعي بتيسمسيمت،

 بناء عمى اإلعبلن عن المسابقة الوطنية الصادر بجريدتي "  "Les Débatsو" المستقبل" بتقاريخ  31جقانفي،3100

 بنققاء عمققى اإلرسققال رقققم " " 3102/ DDP/ CUT/031المققؤرخ فققي  01أفريققل  ،3102القوارد عققن السققيد مققديرالمركز الجامعي بتيسمسيمت والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء اإلعبلن عن المسابقة الوطنية.

يقـــــــــرر

المــادة األولـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  001الفققرة  0مققن المرسققوم الرئاسقي رقققم  325-01المققؤرخ فققي  30شقوال
 0120الموافق ققق  0أكتق ققوبر  ،3101المعق ققدل والمق ققتمم والمق ققذكور أعق ققبله ،تمغق ققى المسق ققابقة الوطنيق ققة

لميندسققة المعماريققة لد ارسققة إنجققاز  51سققكن وظيفققي لصققالح أسققاتذة المركققز الجققامعي بتيسمسققيمت،

الصادر بجريدتي "  "Les Débatsو"المستقبل" بتاريخ  31جانفي ،3100

المـادة  :3يكمف مدير المركز الجامعي بتيسمسيمت بتطبيق أحكام ىذا المقرر.

المـادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21جوان3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  312مؤرخ في  21جوان  3102يتضمن
إلغاء المنح المؤقت لمصفقة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  114منو،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،

 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  313-03المققؤرخ فققي  01رجققب  0122الموافققق  1جقوان  ،3103المتضققمنإنشاء جامعة سوق أىراس،
 -بناء عمى اإلعبلن عن المنح المؤقت الصادر بجريدتي "  "L’Estو"النصر" بتاريخ  3أوت ،3103

 بناء عمى اإلرسال رقم " /203ج.م.ش.م.س.ه " 3103/المؤرخ في  00نوفمبر  ،3103الوارد عن السيدمدير جامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت.

يقـــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المــادة األولـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  001الفققرة  0مققن المرسققوم الرئاسققي رقققم  325-01المققؤرخ فققي  30شقوال
 0120الموافققق  0أكتققوبر  ،3101المعققدل والمققتمم والمققذكور أعققبله ،يمغققى المققنح المؤقققت لمحصققة
رققققم  10المتعمققققة بالح ارس ق قة واألمق ققن ليياكقققل معيقققد الفبلح ققة والبيط ق قرة بتقققاورة بجامعق ققة دمحم الش ق قريف
مساعدية بسوق أىراس ،الصادر بجريدتي "  "L’Estو" النصر " بتاريخ  3أوت .3103
المقادة  :3يكمف مدير جامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس بتطبيق أحكام ىذا المقرر.
المقادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21جوان3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  311مؤرخ في  21جوان  3102يتضمن
إلغاء المنح المؤقت لمصفقة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  114منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم التنفيذؼ رقم  03-12المؤرخ في  0محرم  0121الموافق  1جانفي  ،3112المعدل والمقتمموالمتضمن إنشاء جامعة معسكر،
 بناء عمى اإلعبلن عن المنح المؤقت الصادر بجريدة " أجواء المبلعب " بتاريخ  01جانفي ،3102 بنققاء عمققى اإلرسققال رقققم " /002ج م  " 3102/المققؤرخ فققي  35فيفققرؼ  ،3102القوارد عققن السققيد مققدير جامعققةمعسكر والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت.

يقـــــــــرر
المــادة األولـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  001الفققرة  0مققن المرسققوم الرئاسققي رقققم  325-01المققؤرخ فققي  30شقوال
 0120الموافققق  0أكتققوبر  ،3101المعققدل والمققتمم والمققذكور أعققبله ،يمغققى المققنح المؤقققت لمصققفقة
بغية إقتناء كتب لفائدة المكتبة المركزية ومكتبات الكميات بجامعة معسكر ،الصقادر بجريقدة "أجقواء
المبلعب" بتاريخ  01جانفي .3102
المقادة  : 13يكمف مدير جامعة معسكر بتطبيق أحكام ىذا المقرر.
المقادة  : 12ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21جوان3102
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

الثالثي

الثاني3102-
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مقرر رقم  313مؤرخ في  21جوان  3102يتضمن
إلغاء المنح المؤقت لمصفقة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  114منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضقى المرسقوم القوزارؼ المشقترك المقؤرخ فقي  32ديسقمبر  3100القذؼ يعقدل ويقتمم الققرار القوزارؼ المشققتركالمق ققؤرخ فق ققي  01ذؼ القعق ققدة  0133الموافقق ققث  33ديسق ققمبر  ،3111و المتضق ققمن إنشق ققاء مق ققديريات الخق ققدمات
الجامعية وتحددؼ مقرىا و قائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا المعدل والمتمم،
 بنققاء عمققى اإلعققبلن عققن المققنح المؤقققت الصققادر بجريققدتي " الجميوريققة " بتققاريخ  02نققوفمبر  " 3103و Le " carrefour d’Algérieبتاريخ  01نوفمبر ،3103
 بن ققاء عم ققى اإلرس ققال رق ققم "  /4450م خ  " 3103/الم ققؤرخ ف ققي  02ديمس ققبر  ،3103الق قوارد ع ققن الس ققيد م ققديرالخدمات الجامعية لمستغانم والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت.

يقـــــــــرر

المــادة األولـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  001الفققرة  0مققن المرسققوم الرئاسققي رقققم  325-01المققؤرخ فققي  30شقوال

 0120الموافققق  0أكتققوبر  ،3101المعققدل والمققتمم والمققذكور أعققبله ،يمغققى المققنح المؤقققت المتعمققق
بصققفقة النقققل ،الحصققة رقققم  0( 5حققافبلت) – اإلقامققة الجامعيققة بوعيسققي دمحم بمسققتغانم ،الصققادر
بجريدتي " الجميورية " بتاريخ  02نوفمبر  3103و"  " Le carrefour d’Algérieبتقاريخ
 01نوفمبر .3103
المـادة  :3يكمف مدير الخدمات الجامعية بمستغانم بتطبيق أحكام ىذا المقرر.
المـادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21جوان3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  315مؤرخ في  21جوان  3102يتضمن
إلغاء المنح المؤقت لمصفقة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  325-01المؤرخ في  30شوال  0120الموافق  0أكتقوبر  ،3101والمتضقمنتنظيم الصفقات العمومية ،المعدل و المتمم ،ال سيما المادة  114منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  235-03المؤرخ في  00شقوال  0122الموافقق  1سقبتمبر  ،3103المتضقمنتعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الثاني3102-
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 بمقتضى المرسوم التنفيقذؼ رققم  00-02المقؤرخ فقي  00ربيقع األول  0121الموافقق  21جقانفي  ،3102يحقددصبلحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 بمقتضققى المرسققوم التنفيققذؼ رقققم  12-12المققؤرخ فققي  0محققرم  0121الموافققق  1جققانفي  ،3112و المتضققمنإنشاء جامعة الجمفة،
 بناء عمى اإلعبلن عن المنح المؤقت الصادر بجريدة "  " l’Authentiqueبتاريخ  22مارس ،3103 بنققاء عمققى اإلرسققال رقققم " /205م ج  " 3102/المققؤرخ فققي  33مققارس  ،3102القوارد عققن السققيد مققدير جامعققةزيان عاشور بالجمفة و المتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت.

يقـــــــــرر
المــادة األولـ  :تطبيقققا ألحكققام المققادة  001الفققرة  0مققن المرسققوم الرئاسققي رقققم  325-01المققؤرخ فققي  30شقوال

 0120الموافق  0أكتوبر  ،3101المعدل و المتمم و المذكور أعبله ،يمغى المنح المؤقت لمحصة
رقققم  ،0المتعمقققة بققالمخبر الميكققانيكي و الطققاقوؼ بجامعققة زيققان عاشققور بالجمفققة ،الصققادر بجريققدة "
 " l’Authentiqueبتاريخ  33مارس .3103
المـادة  :3يكمف مدير جامعة زيان عاشور بالجمفة بتطبيق أحكام ىذا المقرر.
المـادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21جوان3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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منشور رقم  0مؤرخ في  00رجب  0121الموافق  30ماي  3102المتعمق بالتسجيل
األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا لمسنة الجامعية 3101-3102
ييدف ىذا المنشور إلى تحديقد القواعقد العامقة المطبققة فقي مجقال التسقجيل األولقي وتوجيقو حقاممي شقيادة البكالوريقا
لمسنة الجامعية .3101-3102
يسمح لكل حاممي شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية معادلة ليا باإللتحاق بالتعميم والتكوين العاليين.
 -0التسجيل األولي ،التوجيو والتسجيل :
 -0-0شروط عامة :
يستند التوجيو لمتعميم والتكوين العاليين إلى ترتيب يأخذ بعين اإلعتبار المعايير الثبلث اآلتية:
 الرغبات المعبر عنيا من طرف حامل شيادة البكالوريا، الشعبة والنتائج المحصمة في إمتحان البكالوريا :المعدل العام لمبكالوريا ،التقدير ،نقاط المواد األساسية، قدرات إستقبال مؤسسات التعميم والتكوين العاليين،تتطمققب المشققاركة فققي الترتيققب ،فققي بعققض ميققادين التكققوين ،فققروع التكققوين ،مققدارس تحضققيرية وأقسققام تحضققيرية
مدمجة معدالت عامة دنيا لمبكالوريا ،وال تمنح ىذه المعدالت الحق ،آليا ،لمتسجيل النيائي.
يتم ىذا الترتيب عمى أساس المعدل العام المخصل عميقو فقي إمتحقان البكالوريقا .وىنقاك شقروط تكميميقة مطموبقة
لمتسجيل األولي في بعض ميادين التكوين وفروع التكوين ومدارس تحضيرية وأقسام تحضيرية مدمجة.
إضققافة إلققى الش ققروط السققالفة ال ققذكر ،فققعن اإللتح ققاق بققبعض الف ققروع مشققروط ،حس ققب الحالققة ،إم ققا بالنجققاح ف ققي
مسابقة ،أو إختبار كفاءة ،أو القبول إثر مقابمة شفوية أمام لجنة.
يتم التسجيل األولي والتوجيو والطعون لحاممي شيادة البكالوريا الجدد عمى الخط حصريا ،ولمقيام بيذه العمميات
تم تخصيص موقعين لؤلنترنت ،لفائدة ىؤالء ،ىما عمى التوالي:
http : // www.orientation.esi.dz
http : // www.mesrs.dz

سيتم إستعمال عبارة " موقعي األنترنت المخصصان " لئلشارة إلى الموقعين المذكورين أعبله.
وقصد تمكين وتسقييل القدخول عمقى ىقذين المقوقعين ،تقم تخصقيص ربقط مجقاني لفائقدة حقاممي شقيادة البكالوريقا
الجدد عمى مستوػ فضاءات األنترنت المفتوحة ليذا الغرض عمى مستوػ المؤسسات الجامعية.
 -3-0التسجيل األولي والتوجيو في نظام اليسانس –ماستر  -دكتوراه :

يبين الممحق ( 10من الصفحة  0إلى الصفحة  )33من خبلل أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجال
التسجيل األولي والتوجيو في ميادين التكوين لنظام الميسانس – ماستر – دكتوراه.
العمود  : 0يحدد رموز ميادين أو فروع التكوين.
العمود  : 3يحدد ميادين أو فروع التكوين.
العمود  : 2يحدد مؤسسات التعميم والتكوين العاليين التي تضمن ميدان أو فرع التكوين.
العمود  : 1يحدد الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات التعميم والتكوين العاليين.
العمود  : 3يحدد شعب البكالوريا المرتبة حسب األولويات التي تخول اإللتحاق بميادين أو فروع التكوين.
العمود  : 5يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي كما يحدد كيفية المشاركة
في الترتيب قصد التسجيل األولي في ميادين أو فروع التكوين.
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 -2-0التسجيل األولي والتوجيو في الميادين أو الفروع ذات التسجيل الوطني:
يبين الممحق ( 13من الصفحة  35إلى الصفحة  )32من خبلل أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجال
التسجيل األولي والتوجيو في ميادين أو الفروع ذات التسجيل الوطني.
العمود  : 0يحدد رمز الميدان أو الفرع ذو التسجيل الوطني.
العمود  : 3يحدد عنوان الميدان أو الفرع ذات التسجيل الوطني.
العمود  : 2يحدد مؤسسة التكوين التي تضمن الميدان أو الفرع ذو التسجيل الوطني.
العمود  : 1يحدد الدوائر الجغرافية التابعة لكل الميادين أو الفروع ذات التسجيل الوطني.
العمود  : 3يحدد شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخول اإللتحاق بالميادين أو الفروع ذات
التسجيل الوطني.
العمود  : 5يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في الميادين أو الفروع
ذات التسجيل الوطني.
 -1-0التسجيل األولي والتوجيو في المدارس التحضيرية واألقسام التحضيرية المدمجة:
بالنسبة لمسنة الجامعية  ،3101-3102يجب عمى حاممي شيادة البكالوريا الراغبين في اإللتحاق بعحدػ
المدارس الوطنية العميا التالية ( :المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،المدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوىران ،المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بقسنطينة ،المدرسة الوطنية العميا لؤلشغال العمومية،
المدرسة الوطنية العميا لمرؼ ،المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة ،المدرسة الوطنية العميا لئلعبلم
اآللي ،المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران ،مدرسة الدراسات العميا التجارية ،المدرسة العميا
لمتجارة ،المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي ،المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة:
 أن يقوموا بالتسجيل األولي باألقسام التحضيرية أو باألقسام التحضيرية المدمجة، أن يتم إنتقاؤىم لئللتحاق بالمدارس التحضيرية أو باألقسام التحضيرية المدمجة، أن يفوزوا في المسابقة الوطنية لئللتحاق بالمدارسة العميا بعد سنتين من الدراسات التحضيرية.يبين الممحق ( 12من الصفحة  21إلى الصفحة  )23من خبلل أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجال
التسجيل األولي والتوجيو في المدارس التحضيرية أو األقسام التحضيرية المدمجة.
العمود  : 0يحدد رمز المدرسة التحضيرية أو القسم التحضيرؼ المدمج.
العمود  : 3يحدد المدرسة التحضيرية أو القسم التحضيرؼ المدمج.
العمود  : 2يحدد المدارس الوطنية العميا التابعة لممدارس التحضيرية أو األقسام التحضيرية المدمجة.
العمود  : 1يحدد الدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة من المدارس التحضيرية أو قسم من األقسام
التحضيرية المدمجة.
العمود  : 3يحدد شعب البكالوريا المرتبة حسب األولويات التي تخول اإللتحاق بالمدارس التحضيرية أو
األقسام التحضيرية المدمجة.
العمود  : 5يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في المدارس التحضيرية أو
األقسام التحضيرية المدمجة.
 -3-0التسجيل األولي والتوجيو في المدارس :
يبين الممحق ( 11من الصفحة  22إلى الصفحة  )22من خبلل أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجال
التسجيل األولي والتوجيو في المدارس.
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العمود
العمود
العمود
العمود
العمود
العمود

 : 0يحدد رمز فروع التكوين.
 : 3يحدد عنوان فروع التكوين.
 : 2يحدد المدرسة التي تضمن فرع التكوين.
 : 1يحدد الدوائر الجغرافية التابعة لكل الميادين أو الفروع ذات التسجيل الوطني.
 : 3يحدد شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخول اإللتحاق بفروع التكوين.
 : 5يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في المدارس.

 -5-0التسجيل األولي والتوجيو في النظام الكالسيكي:

يبين الممحق  ( 13من الصفحة  11إلى الصفحة  )13من خبلل أعمدتو ،القواعد العامة المطبقة في مجال
التسجيل األولي والتوجيو في النظام الكبلسيكي.
العمود  : 0يحدد رمز فروع التكوين.
العمود  : 3يحدد عنوان فروع التكوين.
العمود  : 2يحدد مؤسسات التعميم والتكوين العاليين التي تضمن فرع التكوين.
العمود  : 1يحدد الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات التعميم والتكوين العاليين.
العمود  : 3يحدد شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخول اإللتحاق بفروع التكوين.
العمود  : 5يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي كما يحدد كيفية المشاركة
في الترتيب قصد التسجيل األولي في فروع التكوين.

يبين الممحق ( 15الصفحة  )12رموز الواليات.
يبين الممحق ( 10الصفحة  )11شبكة المؤسسات الجامعية.
 – 3كيفيات التسجيل األولي والتوجيو:
 -0-3التسجيل األولي :

ينبغي لحامل شيادة البكالوريا ،ممىء بطاقة الرغبات عبر الخط والمتوفرة في موقعي الواب السالف ذكرىما ،مع
مراعاة إحترام القواعد العامة المحددة في المبلحق من  13إلى .15
كما يجب عميو أن يسقجل فقي بطاققة رغباتقو وفققا لترتيقب تنقازلي وفقي حقدود اإلختيقارات العشقرة ( )01المسقموح
بيققا ،ميققادين التكققوين لنظققام الميسققانس – ماسققتر – دكتققوراه و/أو المققدارس التحضققيرية و/أو األقسققام التحضققيرية
المدمجققة و/أو الميققادين ذات التسققجيل الققوطني و/أو الفققروع ذات التسققجيل الققوطني و/أو المققدارس و/أو فققروع
التكوين في النظام الكبلسيكي الذؼ يرغب التسجيل فييا.
لمتذكير ،يجب أن ترسل بطاقة الرغبات ،عم الخط حصريا ،عبر موقعي األنترنت المخصصان ليذا الغرض.

 -3-3المعالجة اآللية :

تتكفل المعالجة الوطنية اآللية بمجمل بطاقات الرغبات لحاممي شيادة البكالوريا الجدد التي تم ممؤىا وارساليا
عبر الخط ،ومن شأن ىذه المعالجة ،القائمة عمى الربط بين المعايير الثبلث لمتسجيل الولي والتوجيو ،أن
تؤدؼ إلى تمبية إحدػ الرغبات العشر المعبر عنيا من طرف كل واحد من حاممي شيادة البكالويا الجدد.
أما في حالة عدم تمبية أؼ اختيار من االختيارات العشر ،يقترح عمى حامل شيادة البكالوريا المعني توجييا
نحو ميدان تكوين أو فرع تكوين.
توضع نتائج المعالجة الوطنية اآللية في متناول حاممي شيادة البكالوريا عمى الموقعين المخصصين ليذا
الغرض.
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ومن خبلل إطبلعو عمى أحد ىذين الموقعين ،سيتعرف حامل شيادة البكالوريا عمى نتيجة توجييو ومن ثم
ينبغي عميو التقدم إلى المؤسسة التي وجو إلييا إليداع ممف تسجيمو وتسديد رسوم التسجيل واستبلم وثائق تأكيد
تسجيمو اإلدارؼ واإلطبلع عمى برمجة الدروس.
 – 2الدوائر الجغرافية لمتسجيل:

يمكقن تغييقر القدوائر الجغرافيقة لتسقجيل حقاممي شقيادة البكالوريققا الجقدد بالنسقبة لميقادين وفقروع التكقوين كمقا ىققي
محددة في المبلحق المناسبة ،لضمان توجيو أنجع لحاممي شيادة البكالوريا الجدد نحو مؤسسقات التعمقيم العقالي
التي توفر قدرات إستيعاب وايواء كافية.
 - 1الطعون:

يمكن لحاممي شيادة البكالوريا تقديم طعن عن طريق الخط حصريا في حالة واحدة ،ىي عدم تمبية أؼ رغبة
من الرغبات العشر المعبر عنيا في بطاقة الرغبات .يتم معالجة الطعن المقدم ،طبقا لمشروط البيداغوجية
المطموبة بعنوان السنة الجامعية  3101-3102ولقدرات اإلستقبال لدػ مؤسسات التعميم العالي.
 – 3إعادة التوجيو:

في حالة عدم قبول حامل شيادة البكالوريا الموجو لفرع مشروط بالنجاح في إختبار كفاءة أو بالقبول بعد مقابمة
شفوية أمام لجنة ،ي عاد توجييو نحو إحدػ الرغبات المعبر عنيا في بطاقة رغباتو ،بعحترام الشروط البيداغوجية
المطموبة بعنوان السنة الجامعية  3101-3102ولقدرات اإلستقبال لدػ مؤسسات التعميم العالي.
في ىذه الحالة ،تتكفل المؤسسة التي وجو إلييا أول مرة بالعممية الخاصة بععادة التوجيو في إطار الندوات
الجيوية.
ولمسماح بععادة توجيو حامل شيادة البكالوريا في حالة عدم قبولو في الفروع الخاضعة إلختبار كفاءة أو مقابمة
شفوية أمام لجنة ،ينبغي عمى المؤسسات المعنية إعبلم المعني بنتيجة اإلختبارات المختمفة في عضون 03
ساعة عمى األكثر قبل إنتياء عممية التسجيبلت النيائية.
 – 5رزنامة التسجيالت األولية والتسجيالت النيائية والطعون :
 حددت فترة التسجيبلت األولية :من  10إلى  02جويمية 3102
 حددت فترة تأكيد التسجيل األولي :من  01إلى  05جويمية 3102
 حددت فترة التوجييات والطعون عمى الخط :من  32إلى  33جويمية 3102
 حددت فترة إجراء المسابقات واختبار الكفاءات والمقاببلت الشفوية أمام لجنة ،بالنسبة لمفروع المعنية :من  31إلى  30جويمية 3102
 حددت فترة التسجيبلت النيائية :من  30إلى  20جويمية 3102
تختم التسجيبلت نيائيا بتاريخ  20جويمية  3102بعنوان السنة الجامعية  .3101-3102وعميو ،فعن رؤساء
المؤسسات الجامعية ممزمون بعرسال عبر وسائط إلكترونية أو عبر الخط ،القوائم النيائية لمطمبة الجدد المسجمين
زرة التعميم العالي والبحث العممي ،في أجل أقصاه  11أوت .3102
نيائيا في مؤسساتيم الجامعية إلى و ا
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 – 0حاالت خاصة:
 -0-0حاممو شيادة البكالوريا بتقدير " ممتاز"

يقوم حامل شيادة البكالوريا بتقدير "ممتاز" بمميء بطاقة الرغبات عبر الخط عمى أن يسجل فييا ثبلثة إختيارات
( ) 12ضمن الفروع المقترحة ،مع إحترام الشروط المتعمقة بشعبة البكالوريا ،ليمبى إختيا ار واحدا من اإلختيارات
المعبر عنيا.
 -3-0حاممو شيادة البكالوريا بتقدير " جيد جدا "
يقوم حامل شيادة البكالوريا بتقدير "جيد جدا" بمميء بطاقة الرغبات عبر الخط عمى أن يرسل فييا خمسة
إختيارات ( )13ضمن الفروع المقترحة ،مع إحترام الشروط المتعمقة بشعبة البكالوريا ،ليمبى إختيا ار واحدا من
اإلختيارات المعبر عنيا.
 -2-0حاممو شيادة أجنبية في سنة ،3102
إن حاممي شيادة أجنبية في سنة  ،3102المعادلة لشيادة البكالوريا الجزائرية ،يخضعون في التسجيل في
إحدػ فروع العموم الطبية ،في المدارس التحضيرية أو األقسام التحضيرية المدمجة ،في المدارس الوطنية
العميا ،في الميادين وفروع التكوين ذات التسجيل الوطني ،باإلضافة إلى المعدل األدنى المطموب لئللتحاق بيذه
الفروع ،إلى شروط إلتحاق إضافية ستحدد من خبلل منشور تكميمي.
يخضع اإللتحاق بالميادين أو فروع التكوين األخرػ إلى نفس شروط التسجيل البيداغوجي المطبقة عمى
الجزائريين الحاصمين عمى شيادة البكالوريا.
 -1-0حاممو شيادة البكالوريا الجزائرية المحصل عمييا قبل سنة ،3102
يسمح لحاممي شيادة البكالوريا الجزائرية المحصل عمييا قبل سنة  ،3102والذين لم يسبق ليم أن سجموا
بالجامعة ،بتقديم طمب تسجيل لمسنة الجامعية  ،3101-3102لدػ مؤسسة التعميم والتكوين العاليين التابعة
لدائرتيم الجغرافية ،حسب الشروط البيداغوجية والعبلمة الدنيا لئللتحاق بالفرع أو الميدان المحددة في التنظيم
المعمول بو سنة الحصول عمى شيادة البكالوريا وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.
يطمب من كل رؤساء مؤسسات التعميم والتكوين العاليين ومدراء الخدمات الجامعية ،كل فيما يخصو ،تسخير
كل اإلمكانيات واتخاذ كل التدابير الضرورية لمقيام بحممة إعبلمية واسعة النطاق إتجاه حاممي شيادة البكالوريا
الجدد وأوليائيم ،حول محتوػ ىذا المنشور ال سيما المعمومات المتعمقة بأطوار التكوين العالي والشيادات
المتوجة ليا ،باإلضافة إلى شروط اإلستفادة من الخدمات الجامعية.
إنني أولي أىمية قصوػ لمتطبيق الصارم ألحكام ىذا المنشور.
حرر بالجزائر في  10ماؼ 3102
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ رشيد حراوبية
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بقرار رقم  303مؤرخ في  31أفريل  ،3102يتضمن تعيين مدير وحدة البحث بعنوان " تثمين الموارد
الطبيعية ،الجزئيات الفعالة بيولوجيا والتحاليل الفيزيوكيميائية والبيولوجية" المنشأة لدػ جامعة قسنطينة.0
بقرار رقم  210مؤرخ في  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيدة موسى زهية ،أستاذة ،كمسؤول فريق ميدان
التكوين " حقوق وعموم سياسية " بجامعة قسنطينة  ،0إبداء من  35فيفرؼ ،3102
بقرار رقم  213مؤرخ في  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد إيمون يوسف ،أستاذ محاضر قسم "أ"،
كمسؤول فريق ميدان التكوين " آداب ولغات أجنبية " بجامعة الجزائر ،3ابتداء من  02ديسمبر .3103
بقرار رقم  212مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد سنقوقة علي ،أستاذ محاضر قسم " أ "،
كمسؤول فريق ميدان التكوين " لغة وأدب عربي " بجامعة الجزائر  ،3ابتداء من  02ديسمبر .3103
بقرار رقم  211مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد الجبوري عبد القادر ،أستاذ ،كمسؤول فريق
ميدان التكوين " عموم إقتصادية ،تسيير وعموم تجارية " بجامعة عنابة ،إبتداء من  11سبتمبر .3100
بقرار رقم  213مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد قط مصطفى البشير ،أستاذ ،كمسؤول فريق
ميدان التكوين " لغة وأدب عربي " بجامعة مسيمة ،إبتداء من  11سبتمبر .3100
بقرار رقم  215مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد بوقرة رابح  ،أستاذ محاضر قسم " أ "،
كمسؤول فريق ميدان التكوين " عموم إقتصادية ،تسيير وعموم تجارية " بجامعة المسيمة ،ابتداء من 01
نوفمبر .3103
بقرار رقم  210مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد بن يحيى عباس  ،أستاذ محاضر قسم " أ "،
كمسؤول فريق ميدان التكوين " آداب و لغات أجنبية" بجامعة المسيمة ،ابتداء من  01نوفمبر .3103
بقرار رقم  210مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد طالب عبد الوهاب  ،أستاذ ،كمسؤول فريق
ميدان التكوين " عموم المادة " بجامعة ىوارؼ بومدين لمعموم والتكنولوجيا ،إبتداء من  01جانفي .3102
بقرار رقم  212مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد بارما جمال الدين  ،أستاذ محاضر قسم " أ "،
كمسؤول فريق ميدان التكوين " عموم وتكنولوجيا " بجامعة ىوارؼ بومدين لمعموم والتكنولوجيا ،ابتداء من
 01جانفي .3102
بقرار رقم  201مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد عيالم الحاج  ،أستاذ ،كمسؤول فريق ميدان
التكوين " عموم وتكنولوجيا " بجامعة خميس مميانة ،إبتداء من  30مارس .3102
بقرار رقم  200مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد قادة محمد  ،أستاذ محاضر قسم " أ "،
كمسؤول فريق ميدان التكوين " لغة وأدب عربي " بجامعة مستغانم ،إبتداء من  31مارس .3102
بقرار رقم  203مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد أسوكين عبد الحفيظ  ،أستاذ ،كمسؤول فريق
ميدان التكوين " حقوق وعموم سياسية" بجامعة وىران ،إبتداء من  00فيفرؼ .3102
بقرار رقم  202مؤرخ  15ماؼ  ،3102تنيى ميام السيد وردي براهيم  ،كمسؤول فريق ميدان التكوين "
آداب ولغات أجنبية" بجامعة سعيدة ،إبتداء من  00سبتمبر 3101
بقرار رقم  231مؤرخ  15ماؼ  ،3102يعين السيد لونيسي حكيم ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم وتكنولوجيا " بجامعة البويرة.
بقرار رقم  233مؤرخ  15ماؼ  ،3102يعين السيد عماروش محند ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم المادة " بجامعة البويرة.
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بقرار رقم  235مؤرخ  15ماؼ  ،3102يعين السيد جميل أحمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
" إقتصادية ،تسيير وعموم المادة " بجامعة البويرة.
بقرار رقم  230مؤرخ  15ماؼ  ،3102يعين السيد سي يوسف قاسي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " حقوق وعموم سياسية " بجامعة البويرة.
بقرار رقم  230مؤرخ  15ماؼ  ،3102يعين السيد بدوي عبد الباقي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم إنسانية واجتماعية " بجامعة البويرة.
بقرار رقم  232مؤرخ  15ماؼ  ،3102يعين السيد زاوي عبد السالم ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية " بجامعة البويرة.
بقرار رقم  221مؤرخ  15ماؼ  ،3102يعين السيد سعدون سالم ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " لغة وأدب عربي " بجامعة البويرة.
بقرار رقم  220مؤرخ  15ماؼ  ،3102يعين السيد عبد الفتاح أحسن ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " آداب ولغات أجنبية " بجامعة الجزائر.3
بقرار رقم  223مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد بوعياد سيدي محمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين " لغة وأدب عربي " بجامعة الجزائر 3
بقرار رقم  222مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد بوقلقول الهادي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية " بجامعة عنابة،
بقرار رقم  221مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد خوجة ناصر حميد ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين " آداب ولغات أجنبية " بجامعة الجمفة.
بقرار رقم  223مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد ضياف أحمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم المادة " بجامعة خميس مميانة،
بقرار رقم  225مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد حسين عبد الفتاح ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين " عموم وتكنولوجيا " بجامعة خميس مميانة.
بقرار رقم  220مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد بن بشير معمر ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " رياضيات واعبلم آلي " بجامعة خميس مميانة.
بقرار رقم  220مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد بن زهرة بن يوسف ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين " عموم إقتصادية ،تسيير وعموم تجارية آلي " بجامعة خميس مميانة.
بقرار رقم  222مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد فكاير عبد القادر ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين " عموم إنسانية واجتماعية " بجامعة خميس مميانة.
بقرار رقم  211مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد لعسال لخضر ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " لغة وأدب عربي " بجامعة مستغانم.
بقرار رقم  210مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد مروان محمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " حقوق وعموم سياسية " بجامعة وىران.
بقرار رقم  213مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد عفير أرزقي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم وتكنولوجيا " بجامعة ىوارؼ بومدين لمعموم والتكنولوجيا.
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بقرار رقم  212مؤرخ في  15ماؼ  ،3102يعين السيد عفير أرزقي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم المادة " بجامعة ىوارؼ بومدين لمعموم والتكنولوجي.
بقرار رقم  200مؤرخ في  12جوان  ،3102يعين السيد روان محمد الصالح ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين " حقوق وعموم سياسية " بجامعة أم البواقي.
بقرار رقم  202مؤرخ في  12جوان  ،3102يعين السيد قالون جياللي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية " بجامعة أدرار
بقرار رقم  221مؤرخ في  12جوان  ،3102يعين السيد كديك جمال ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " آداب ولغات أجنبية " بجامعة المدية.
بقرار رقم  220مؤرخ في  12جوان  ،3102يعين السيد غربي الغالي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم إنسانية واجتماعية " بجامعة المدية.
بقرار رقم  223مؤرخ في  12جوان  ،3102يعين السيد زوقاي محمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " لغة و أدب عربي " بجامعة المدية.
بقرار رقم  222مؤرخ في  12جوان  ،3102يعين السيد مصلي لطفي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " عموم الطبيعة والحياة " بجامعة تممسان.
بقرار رقم  221مؤرخ في  12جوان  ،3102يعين السيد مامون عبد الكريم ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين " حقوق وعموم سياسية " بجامعة تممسان.
بقرار رقم  223مؤرخ في  12جوان  ،3102تعين السيدة سقال عبلة ،بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان
التكوين " عموم األرض والكون " بجامعة تممسان.
بقرار رقم  225مؤرخ في  12جوان  ،3102يعين السيد موساوي علي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين " رياضيات واعبلم آلي " بجامعة تممسان،
بقرار رقم  220مؤرخ في  12جوان  ،3102تنيى ميام السيد ملياني حاج ،أستاذ ،كمسؤول فريق ميدان
التكوين " فنون " بجامعة مستغانم ،ابتداء من  31مارس .3102
بقرار رقم  220مؤرخ في  12جوان  ،3102تنيى ميام السيد أوسرير منور ،أستاذ محاضر قسم " أ "،
كمسؤول فريق ميدان التكوين " عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية " بالمركز الجامعي خميس مميانة.
بقرار رقم  222مؤرخ في  12جوان  ،3102تنيى ميام السيد بن عبد الفتاح دحمان ،أستاذ محاضر قسم
"أ" ،كمسؤول فريق ميدان التكوين " عموم إقتصادية ،تسيير وعموم تجارية " بجامعة أدرار.
بقرار رقم  111مؤرخ في  12جوان  ،3102تنيى ميام السيد بال خير الدين ،أستاذ ،كمسؤول فريق
ميدان التكوين " عموم المادة " بجامعة البميدة.
بقرار رقم  110مؤرخ في  12جوان  ،3102تنيى ميام السيد أومنة مصطفى ،أستاذ محاضر قسم " أ "،
كمسؤول فريق ميدان التكوين " عموم الطبيعة والحياة " بجامعة البميدة.
بقرار رقم  113مؤرخ في  12جوان  ،3102تنيى ميام السيدة طالب أمينة ،أستاذة محاضرة قسم " أ "،
كمسؤولة فريق ميدان التكوين " عموم الطبيعة و الحياة " بجامعة تممسان.
بقرار رقم  112مؤرخ في  12جوان  ،3102تنيى ميام السيد مروك عباس ،أستاذ محاضر قسم " أ "،
كمسؤول فريق ميدان التكوين " عموم األرض والكون " بجامعة تممسان.
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بقرار رقم  111مؤرخ في  12جوان  ،3102تنيى ميام السيد بوقيمة سيدي محمد ،أستاذ ،كمسؤول فريق
ميدان التكوين "رياضيات واعبلم آلي" بجامعة تممسان.
بقرار رقم  113مؤرخ في  12جوان  ،3102تنيى ميام السيد بن خروف عمار ،أستاذ ،كمسؤول فريق
ميدان التكوين "عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة غرداية.
بقرار رقم  131مؤرخ في  11جوان  ،3102يعين األستاذ بن يوسف الهادي بصفتو مدير وحدة البحث
في اليندسة والبيئة ،المنشأة لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
بقرار رقم  120مؤرخ في  02جوان  ،3102يعين األستاذ بوعبد هللا لحسن بصفتو مدير وحدة البحث
بعنوان " تنمية الموارد البشرية" ،المنشأة لدػ جامعة سطيف.3
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بمقققرر رقققم  023المققؤرخ فققي  13أفريققل  ،3102يعققين السققيد جبرانييي عبييد الحكيييم بصققفة رئققيس لجنققة
الصفقات لممدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران.
بمقرر رقم  020المؤرخ في  13أفريل  ،3102تنيى ميام مدير جامعقة الج ازئقر ،3التقي يمارسقيا السقيد هنيي
عبد القادر ،لتكميفو بوظيفة أخرػ.
بمقققرر رقققم  011المققؤرخ فققي  13أفريققل  ،3102يعققين السققيد خنييور صييالح بصققفة مققدير ،بالنيابققة ،لجامعققة
الجزائر.3
بمققرر رقققم  012المققؤرخ فققي  10أفريققل  ،3102يعققين السققيد أيييم مختييار حكيييم بصققفة نائققب مققدير جامعققة
بجايققة ،بالنيابققة ،مكمققف بققالتكوين العققالي فققي الطققورين األول والثققاني والتكققوين المتوصققل والشققيادات ،والتكققوين
العالي في التدرج.
بمقرر رقم  011ا لمؤرخ في  12أفريل  ،3102يعين السيد بين جدييد كيريم بصقفة رئقيس لجنقة الصقفقات
لمديرية الخدمات الجامعية بالطارف.
بمقرر رقم  013المؤرخ في  12أفريل  ،3102تنيى ميام مدير جامعة تيارت ،بالنيابة ،مكمفة بالتكوين العقالي
والتكوين المتواصل والشيادات ،التي يمارسيا السيد دوكاني كولة.
بمقرر رقم  015ا لمؤرخ في  12أفريقل  ،3102يعقين السقيد حساين دواجيي الطياهر بصقفة نائقب مقدير
جامعة تيارت ،بالنيابة ،مكمف بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشيادات.
بمقققرر رقققم  010المققؤرخ فققي  12أفريققل  ،3102تنيققى ميققام أمققين عققام لجامعققة تيققارت ،بالنيابققة ،التققي يمارسققيا
السيد عنان ميلود.
بمققرر رقققم  010ا لمقؤرخ فققي  12أفريققل  ،3102يعققين السققيد بيين مومييية أحمييد بصققفة أمققين عققام لجامعققة
تيارت ،بالنيابة.
بمقرر رقم  012المؤرخ في  12أفريل  ،3102تنيى ميام مدير جامعة تيارت ،بالنيابقة ،مكمقف بتنشقيط وترقيقة
البحث العممي والعبلقات الخارجية والتعاون ،التي يمارسيا السيد محمودي بشير.
بمقرر رقم  031ا لمؤرخ في  12أفريل  ،3102يعين السيد لتيقي أحميد بصقفة نائقب مقدير جامعقة تيقارت،
بالنيابة ،مكمف بتنشيط و ترقية البحث العممي والعبلقات الخارجية والتعاون.
بمقرر مؤرخ في  00أفريل  ،3102يعين السيد يوسف عيبش بصفة نائب مدير جامعة سطيف ،3بالنيابة،
مكمف بالتكوين العالي فيما بعد التدرج.
بمقرر مؤرخ في  00أفريل  ،3102يعقين السقيد إسماعيل مجاهد بصقفة رئقيس الد ارسقات بالمكتقب القوزارؼ
لؤلمن الداخمي في المؤسسة ،بالنيابة.
بمقققرر رقققم  030المققؤرخ فققي  01أفريققل  ،3102تنيققى ميققام أمققين عققام بالنيابققة ،لجامعققة البميققدة ،التققي تمارسققيا
السيدة سويسي رفيقة.
بمقرر رقم  033ا لمؤرخ في  01أفريقل  ،3102يعقين السقيد ثاليجي علي بصقفة أمقين عقام لجامعقة البميقدة،
بالنيابة.
بمقرر رقم  032المؤرخ في  01أفريل  ،3102تنيى ميام عميد كمية عموم الميندس ،بالنيابة ،لجامعقة البميقدة،
التي يمارسيا السيد شطاط بوخميس ،إللغاء الييكل.
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 بمقرر رقم  031المؤرخ في  01أفريل  ،3102يعين السقيد منيادي بلقاسيم بصقفة عميقذ كميقة التكنولوجيقا،
بالنيابة ،بجامعة البميدة.

 بمق ققرر م ققؤرخ ف ققي  00أفري ققل  ،3102يع ققين الس ققيد موسييييى زواوي بص ققفة نائ ققب م ققدير ،مكم ققف بالتنمي ققة
واإلستشراف والتوجيو ،بجامعة سطيف ،3بالنيابة.

 بمقرر مؤرخ في  00أفريل  ،3102يعين السيد عبد الغني بارة بصقفة نائقب مقدير ،مكمقف بقالتكوين العقالي

في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشيادات ،وكقذا التكقوين العقالي فقي التقدرج ،بجامعقة سقطيف،3

بالنيابة.

 بمقققرر مققؤرخ فققي  00أفريققل  ،3102يعققين السققيد صييالح الييدين زرال بصققفة عميققد كميققة اآلداب والمغققات،
بجامعة سطيف ،3بالنيابة.

 بمقرر مؤرخ في  00أفريل  ،3102يعين السيد صيالح حملييل بصقفة نائقب مقدير ،مكمقف بقالتكوين العقالي
فققي الطققورين األول والثققاني والتكققوين المتواصققل والشققيادات ،وكققذا التكققوين العققالي فققي التققدرج ،بجامعققة أدرار،
بالنيابة.

 بمقققرر مققؤرخ فققي  00أفريققل  ،3102يعققين السققيد زرواميييي رشييييد بصققفة عميققد كميققة العمققوم اإلجتماعيققة
واإلنسانية ،بجامعة برج بوعريريج ،بالنيابة.

 بمقققرر رقققم  230المققؤرخ فققي  00أفريققل  ،3102يعققين السقيد بيين جديييد كييريم بصققفة أمققين عققام ،بجامعققة
الطارف ،بالنيابة ،لمدة سنة قابمة لمتجديد.

 بمقرر مؤرخ في  00أفريل  ،3102يعين السيد بوبكر بحري بصقفة عميقد كميقة العمقوم اإلقتصقادية والتجاريقة
وعموم التسيير ،بجامعة الطارف ،بالنيابة.

 بمقرر مؤرخ في  00أفريل  ،3102يعين السيد صالح حمدي بصفة نائب مدير ،مكمف بقالتكوين العقالي فقي
الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكوين العالي في التدرج ،بجامعة الطارف ،بالنيابة.

 بمقرر مؤرخ في  00أفريل  ،3102يعين السيد بوالتوت فريد بصفة نائب مدير ،مكمف بالتكوين العالي في
الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشيادات ،وكذا التكوين العالي في التقدرج ،بجامعقة بقرج بقوعريريج،
بالنيابة.

 بمقرر مؤرخ في  00أفريل  ،3102يعين السيد ميرود كمال بصقفة نائقب مقدير ،مكمقف بالعبلققات الخارجيقة
والتعاون والتنشيط واإلتصال والتظاىرات العممية ،بجامعة الطارف ،بالنيابة.

 بمقرر رقم  033المؤرخ في  30أفريل  ،3102يعين السيد بوضياف عمار بصفة عميد كمية الحقوق والعموم
السياسية ،بالنيابة ،بجامعة تبسة.

 بمقرر رقم  035المؤرخ في  32أفريل  ،3102يعين السيد العتيروس خلييل بصقفة رئقيس لجنقة الصقفقات
لمديرية الخدمات الجامعية بأم البواقي.

 بمقرر رقم  030المؤرخ في  32أفريل  ،3102يعين السقيد بين مسيعود عبيد المجييد بصقفة رئقيس لجنقة
الصفقات لمديرية الخدمات الجامعية باتنة  -بوعقال.

 بمقققرر رقققم  030المققؤرخ فققي  32أفريققل  ،3102يعققين السققيد موسييي عبييد الرحمييان بصققفة رئققيس لجنققة
الصفقات لمركز البحث في التحميل الفيزيائي  -الكيميائي.
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بمقققرر مققؤرخ فققي  32أفريققل  ،3102يعققين السققيد مصييطفى ميمييون بصققفة نائققب مققدير ،مكمققف بققالتكوين
العققالي فققي الطققورين األول والثققاني والتكققوين المتواصققل والشققيادات ،وكققذا التكققوين العققالي فققي التققدرج ،بجامعققة
قسنطينة  ،0بالنيابة.
بمقرر رقم  032المؤرخ في  21أفريل  ،3102تنيى ميام نائب مدير جامعة تيقارت ،بالنيابقة ،مكمقف بقالتكوين
العالي والتكوين المتواصل والشيادات ،التي يمارسيا السيد حساين دواجي الطاهر  ،إللغاء الييكل.
بمقرر رقم  051المؤرخ في  21أفريل  ،3102يعقين السقيد حسياين دواجيي الطياهر بصقفة نائقب مقدير
جامعة تيارت ،بالنيابة ،مكمف بالتكوين العقالي فقي الطقورين األول والثقاني والتكقوين المتواصقل والشقيادات وكقذا
التكوين العالي في التدرج.
بمقققرر رقققم  050المققؤرخ فققي  21أفريققل  ،3102تنيققى ميققام رئققيس مشققروع معيققد التكنولوجيققا لقصققر الشققبللة
لجامعة تيارت ،التي يمارسيا السيد مشكور الهادي.
بمقرر رقم  053المؤرخ في  21أفريقل  ،3102يعقين السقيد مشكور الهادي بصقفة مقدير معيقد التكنولوجيقا،
بجامعة تيارت ،بالنيابة.
بمقرر رقم  052المؤرخ في  21أفريقل  ،3102تنيقى ميقام نائقب مقدير جامعقة تيقارت ،بالنيابقة ،مكمقف بتنشقيط
وترقية البحث العممي والعبلقات الخارجية والتعاون ،التي يمارسيا السيد لتيقي أحمد ،إللغاء الييكل.
بمقرر رقم  051المؤرخ في  21أفريل  ،3102يعين السيد لتيقيي أحميد بصقفة نائقب مقدير جامعقة تيقارت،
بالنيابة ،مكمف بقالتكوين العقالي فقي الطقور الثالقث والتأىيقل الجقامعي والبحقث العممقي وكقذا التكقوين العقالي فيمقا
بعد التدرج.
بمقرر رقم  053المؤرخ في  21أفريل  ،3102يعقين السقيد مركي جميال بصقفة نائقب مقدير جامعقة تيقارت،
بالنيابة ،مكمف بالعبلقات الخارجية والتعاون والتنشطي واإلتصال والتظاىرات العممية.
بمقققرر رقققم  055المققؤرخ فققي  21أفريققل  ،3102يعققين السققيد بلفضيييل الشيييي بصققفة عميققد كميققة العمققوم
التطبيقية ،بجامعة تيارت ،بالنيابة.
بمقرر رقم  050المؤرخ في  21أفريل  ،3102يعقين السقيد دحماني يوسيف بصقفة عميقد كميقة الرياضقيات
واإلعبلم اآللي ،بجامعة تيارت ،بالنيابة.
بمقرر رقم  050المؤرخ في  21أفريل  ،3102تنيى ميام عميد كمية العموم والتكنولوجيقا وعمقوم المقادة بجامعقة
تيارت ،بالنيابة ،التي يمارسيا السيد بلعربي الحبيب ،إللغاء الييكل.
بمقققرر رقققم  052المققؤرخ فققي  21أفريققل  ،3102يعققين السققيد ذهبييي عبييد القييادر بصققفة عميققد كميققة عمققوم
المادة ،بجامعة تيارت ،بالنيابة.
بمقرر رقم  001المؤرخ في  21أفريل  ،3102تنيى ميام عميد كميقة اآلداب والمغقات ،بالنيابقة لجامعقة خمقيس
مميانة ،التي يمارسيا السيد شطاح عبد هللا ،بناء عمى طمبو.
بمقرر مقؤرخ فقي  5مقاؼ  ،3102يعقين السقيد بلقاسيم ذوادي ،بصقفة عميقد كميقة اآلداب والمغقات ،بجامعقة
برج بوعريريج ،بالنيابة.
بمقققرر مققؤرخ فققي  5مققاؼ  ،3102يعققين السققيد عميير صيياهد ،بصققفة أمققين عققام ،لبجامعققة بققرج بققوعريريج،
بالنيابة.
بمقرر مؤرخ في  5مقاؼ  ،3102يعقين السقيد بوبترة جمال ،بصقفة عميقد كميقة العمقوم والتكنولوجيقا ،بجامعقة
برج بوعريريج ،بالنيابة.
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 بمقرر مؤرخ في  5ماؼ  ،3102يعين السيد بوميدين ميداح ،بصقفة نائقب مقدير ،جامعقة معسقكر ،بالنيابقة،
مكمف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي والتكوين العالي فيما بعد التدرح.

 بمققرر رقققم  000المققؤرخ فققي  2مققاؼ  ،3102تنيققى ميققام عميققد كميققة العمققوم الزراعيققة والبيطقرة ،بالنيابققة لجامعققة
البميدة ،التي يمارسيا السيد منواري محمد نبيل ،إللغاء الييكل.

 بمقققرر رقققم  003المققؤرخ فققي  2مققاؼ  ،3102يعققين السققيد منييواري محمييد نبيييل بصققفة عميققد كميققة العمققوم
الفبلحية و البيطرة والبيولوجية ،بالنيابة ،بجامعة البميدة.

 بمقرر رقم  002المؤرخ في  2ماؼ  ،3102تنيى ميام عميد كمية العموم اإلقتصقادية وعمقوم التسقيير ،بالنيابقة،
لجامعة البميدة ،التي يمارسيا السيد عبد الوهاب سويسي ،إللغاء الييكل.

 بمقرر رقم  001المؤرخ في  2ماؼ  ،3102يعين السيد أمقران مصطفى بصفة نائب مدير جامعة البميقدة
مكمف بالتنمية واإلستشراف والتوجيو ،بالنيابة ،بجامعة البميدة.

 بمقرر رقم  003المؤرخ في  2ماؼ  ،3102يعقين السقيد عبد الوهياب سويسيي بصقفة عميقد كميقة العمقوم
اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،بالنيابة ،بجامعة البميدة.

 بمقرر رقم  000المؤرخ في  03ماؼ  ،3102يعين السيد خلفاوي يوسف بصفة عميد كمية العموم الدقيققة،
بالنيابة ،بجامعة بجاية.

 بمقققرر رقققم  002المققؤرخ فققي  05مققاؼ  ،3102يعققين السققيد كييوري لخضيير بصققفة رئققيس مشققروع المدرسققة
التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة بمستغانم.

 بمقرر لمؤرخ في  05ماؼ  ،3102يعقين السقيد عليي بين واضيح بصقفة عميقد كميقة عمقوم الطبيعقة والحيقاة
وعموم األرض والكون ،بجامعة برج بوعريريج ،بالنيابة.
 بمقرر لمؤرخ في  05ماؼ  ،3102يعين السيد سمير أخروف بصفة عميد كميقة عمقوم الرياضقيات واإلعقبلم
اآللي ،بجامعة برج بوعريريج ،بالنيابة.

 بمقققرر مققؤرخ فققي  05مققاؼ  ،3102يعققين السققيد العربييي سييلماني بصققفة نائققب مققدير ،مكمققف بالعبلقققات
الخارجية والتعاون والتنشيط واإلتصال والتظاىرات العممية ،بجامعة برج بوعريريج ،بالنيابة.

 بمقرر مؤرخ في  05ماؼ  ،3102يعين السيد أحمد حبار بصفة نائب مدير جامعة مستغانم ،مكمقف بالتنميقة
واإلستشراف والتوجيو ،بالنيابة.

 بمقققرر رقققم  001المققؤرخ فققي  31مققاؼ  ،3102يعققين السققيد بشيياري خلييدون بصققفة رئققيس لجنققة الصققفقات
لمركز البحث العممي والتقني لئللحام والمراقبة.

 بمقققرر رقققم  000المققؤرخ فققي  31مققاؼ  ،3102يعققين السققيد محمييد الهييادي لطييرش بصققفة رئققيس لجنققة
الصفقات لجامعة قسنطينة.0

 بمقرر رقم  000المؤرخ في  31ماؼ  ،3102تنيى ميام نائقب مقدير جامعقة األغقواط ،مكمقف بقالتكوين العقالي
في الطور الثالث والتأىيل الجقامعي والبحقث العممقي وكقذا التكقوين العقالي فيمقا بعقد التقدرج ،التقي يمارسقيا السقيد
لفقير بن خلدون ،بناء عمى طمبو.



بمقققرر رقققم  000المققؤرخ فققي  31مققاؼ  ،3102يعققين السققيد زقنينيييي أبيييوبكر بصققفة نائققب مققدير جامعققة
األغواط ،مكمف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيقل الجقامعي والبحقث العممقي وكقذا التكقوين العقالي فيمقا

بعد

التدرج.
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 بمقرر رققم

002

المقؤرخ فقي

30

السياسية ،بالنيابة ،بجامعة قالمة.

مقاؼ  ،3102تعقين السقيدة غزالنقي وداد بصقفة عميقدة كميقة الحققوق والعمقوم

 بمقققرر رقققم  020المققؤرخ فققي  30مققاؼ  ،3102تنيققى ميققام عميققد كميققة الطققب ،بجامع قة بجايققة ،التققي يمارسققيا
السيد أوداي عبد الوهاب.

 بمقرر رقم  023المؤرخ في  30ماؼ  ،3102يعين السيد طليبة سوهيل ،بصفة عميد كمية الطب ،بجامعة
بجاية.

 بمقرر مؤرخ في  30ماؼ  ،3102يعين السيد جمال خلدون ،بصفة أمين عام لجامعة المسيمة ،بالنيابة.
 بمقرر رقم  022المؤرخ في  2جوان  ،3102تنيى ميام مدير المركز الجامعي بسوق أىراس ،التي يمارسيا
السيد بريش يوسف ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرػ.

 بمققرر رقققم  021المقؤرخ فققي  2جقوان  ،3102يعققين السققيد بييريش يوسييف ،بصققفة مقدير ،بالنيابققة ،لجامعققة
سوق أىراس.
 بمققرر رقققم  023المقؤرخ فققي  2جقوان  ،3102يمققنح لمسققيد بييريش يوسييف ،بصققفة مقدير ،بالنيابققة ،لجامعققة
سوق أىراس ،في حدود صبلحياتو تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.
 بمقققرر رقققم  025المققؤرخ فققي  2جقوان  ،3102يعققين السققيد عبييد هللا قلييي ،بصققفة مققدير ،بالنيابققة ،لممدرسققة
العميا لؤلساتذة ببوزريعة.

 بمقرر رقم  020المؤرخ في  2جوان  ،3102يمنح لمسيد عبد هللا قلي ،بصفة مدير المدرسقة العميقا لؤلسقاتدة
ببوزريعة ،في حدود صبلحياتو تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  020المؤرخ في  2جوان  ،3102تنيى ميام مدير المركقز الجقامعي بخمقيس مميانقة ،التقي يمارسقيا
السيد بزينة محمد ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرػ.

 بمقرر رقم  022المؤرخ في  2جوان  ،3102يعين السيد بزينة محمد ،بصفة مدير ،بالنيابة لجامعقة خمقيس
مميانة.

 بمقرر رقم  311المؤرخ في  2جوان  ،3102يمقنح لمسقيد بزينة محمد ،بصقفة مقدير لجامعقة خمقيس مميانقة،
في حدود صبلحياتو تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  310المؤرخ في  2جوان  ،3102تنيى ميام نائب مدير جامعة بشار ،مكمف بالتنمية واإلستشقراف
والتوجيو ،التي يمارسيا السيد عبد هللا العوفي ،لتكميفو بوظيفة أخرػ.

 بمقققرر رقققم  313المققؤرخ فققي  2ج قوان  ،3102يعققين السققيد عبييد هللا العييوفي بصققفة مققدير جامعققة بشققار،
بالنيابة.

 بمقرر رقم  312المؤرخ في  2جوان  ،3102يمنح لمسيد عبد هللا العوفي ،بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة
بشار ،في حدود صبلحياتو تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  311المؤرخ في  2جوان  ،3102يعقين السقيد نيويري عبيد القيادر بصقفة نائقب مقدير جامعقة أم
البواقي ،بالنيابة ،مكمف بالتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشيادات وكذا التكوين

العالي في التدرج.

 بمق ققرر رق ققم  313الم ققؤرخ ف ققي  2جق قوان  ،3102تني ققى مي ققام عمي ققد كمي ققة العم ققوم اإلقتص ققادية والتجاري ققة وعم ققوم
التسيير ،بجامعة أم البواقي ،التي يمارسيا السيد السعدي رجال ،بناء عمى طمبو.
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 بمقرر رقم  300المؤرخ فقي  01جقوان  ،3102تنيقى ميقام نائقب مقدير ،مكمقف بالمسقائل البيداغوجيقة وتحسقين
المستوػ ،بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران ،التي يمارسيا السيد بودية معمر ،إللغاء الييكل.

 بمقققرر رقققم  303المققؤرخ فققي  01ج قوان  ،3102تنيققى ميققام عميققد كميققة العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة وعمققوم
التسيير ،بجامعة بومرداس ،التي يمارسيا السيد عبد الوهاب بوفجي ،بناء عمى طمبو.

 بمقرر رقم  302المؤرخ في  01جوان  ،3102يعقين السقيد عبد الرحمان بن عنتر بصقفة عميقد كميقة العمقوم
اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،بالنيابة ،بجامعة بومرداس.

 بمقققرر لمققؤرخ فققي

03

ج قوان  ،3102يعققين السققيد جمققال عبققاس بصققفة مققدير معيققد عمققوم وتقنيققات النشققاطات

البدنية والرياضية ،بجامعة البويرة ،بالنيابة.

 بمقرر رقم  301المؤرخ في  03جوان  ،3102تنيى ميقام نائقب مقدير جامعقة ورقمقة ،بالنيابقة ،مكمقف بقالتكوين
العالي والتكوين المتواصل والشيادات ،التي يمارسيا السيد السنوسي عبد الحكيم ،إللغاء الييكل.

 بمقققرر رقققم  303المققؤرخ فققي  03جقوان  ،3102يعققين السققيد السنوسييي عبييد الحكيييم بصققفة نائققب مققدير
جامعة ورقمقة ،بالنيابقة ،مكمقف بقالتكوين العقالي فقي الطقورين األول والثقاني والتكقوين المتواصقل والشقيادات وكقذا

التكوين العالي في التدرج.

 بمقرر رققم  305المقؤرخ فقي  03جقوان  ،3102تنيقى ميقام نائقب مقدير جامعقة ورقمقة ،بالنيابقة ،مكمقف بتنشقيط
وترقية البحث العممي والعبلقات الخارجية والتعاون ،التي يمارسيا السيد دحو فضيل ،إللغاء الييكل.
 بمقققرر رقققم  300المققؤرخ فققي  03جقوان  ،3102يعققين السققيد دحييو فضيييل بصققفة نائققب مققدير جامعققة ورقمققة،
بالنيابة ،مكمف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيقل الجقامعي والبحقث العممقي وكقذا التكقوين العقالي فيمقا

بعد التدرج.

 بمقرر رقم  300المؤرخ في  03جوان  ،3102تنيى ميام عميد كمية العموم والتكنولوجيا وعموم المادة ،بجامعة
ورقمة ،التي يمارسيا السيد مراد قريشي ،إللغاء الييكل.

 بمقرر رقم  302المؤرخ في  03جوان  ،3102يعقين السقيد قريشيي ميراد بصقفة نائقب مقدير جامعقة ورقمقة،
بالنيابة ،مكمف بالعبلقات الخارجية والتعاون والتنشيط واإلتصال والتظاىرات العممية.
 بمقققرر رقققم  331المققؤرخ فققي  03جقوان  ،3102تنيققى ميققام عميققدة كميققة عمققوم الطبيعققة والحيققاة وعمققوم األرض
والكون ،بجامعة ورقمة ،التي تمارسيا السيدة بوعافية سامية ،إللغاء الييكل.
 بمقرر رقم  330المؤرخ في  03جوان  ،3102تعقين السقيدة بيسياطي سيامية موليودة بوعافيية بصقفة
عميد كمية عموم الطبيعة والحياة ،بالنيابة ،بجامعة ورقمة.

 بمقققرر رقققم  333المققؤرخ فققي  03جقوان  ،3102يعققين السققيد كريكيير عبييد الواحييد بصققفة عميققد كميققة العمققوم
التطبيقية ،بالنيابة ،بجامعة ورقمة.

 بمقرر رقم  332المؤرخ في  03جوان  ،3102يعين السقيد حسييني مسيعود بصقفة عميقد كميقة المحروققات
والطاقة المتجددة وعموم األرض والكون ،بالنيابة ،بجامعة ورقمة.
 بمقرر رقم  331المؤرخ في  03جوان  ،3102يعين السقيد شيحمة عبيد المجييد بصقفة عميقد كميقة الطقب،
بالنيابة ،بجامعة ورقمة.

 بمقرر رقم  333المؤرخ في  03جوان  ،3102يعين السيد الوناس علي بصفة عميد كمية الرياضيات وعموم
المادة ،بالنيابة ،بجامعة ورقمة.
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بمقققرر رقققم  335المققؤرخ فققي  03جقوان  ،3102تعققين السققيدة لعييالم فاطميية الزهييرة بصققفة عميققد كميققة
التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصال ،بالنيابة ،بجامعة ورقمة.
بمقققرر رقققم  330المققؤرخ فققي  00جقوان  ،3102تنيققى ميققام عميققد كميققة العمققوم والتكنولوجيققا ،بالنيابققة ،بجامعققة
البويرة ،التي يمارسيا السيد أحسن عرباوي ،إللغاء الييكل.
بمقرر رقم  332المؤرخ في  00جوان  ،3102يعين السيد أحسن عرباوي ،بصقفة عميقد كميقة العمقوم والعمقوم
التطبيقية ،بالنيابة ،لجامعة البويرة.
بمقققرر رقققم  321المققؤرخ فققي  00ج قوان  ،3102يعققين السققيد العييانز التهييامي ،بصققفة نائققب مققدير ،مكمققف
بققالتكوين العققالي فققي الطققور الثالققث والتأىيققل الجققامعي والبحققث العممققي ،وكققذا التكققوين العققالي فيمققا بعققد التققدرج،
بالنيابة ،لجامعة الوادؼ.
بمقرر رقم  320المؤرخ في  00جوان  ،3102تعقين السقيدة خوجة بايية زوجية لكيال بصقفة مقديرة معيقد
الترجمة ،بجامعة الجزائر ،3بالنيابة.
بمقرر مؤرخ في  31جوان  ،3102يعين السيد الهواري بن مكي ،بصقفة عميقد كميقة العمقوم الدقيققة واإلعقبلم
اآللي بجامعة مستغانم ،بالنيابة.
بمقققرر رقققم  322المققؤرخ فققي  33ج قوان  ،3102تنيققى ميققام عميققد كميققة العمققوم اإلقتصققادية والتجاريققة وعمققوم
التسيير ،بالنيابة ،بجامعة تيزؼ وزو ،التي يمارسيا السيد عبد العزيز أمقران ،بناء عمى طمبو.
بمقرر رقم  321المؤرخ في  33جوان  ،3102يعين السيد ميسة أحميد ،بصقفة عميقد كميقة العمقوم اإلقتصقادية
والتجارية وعموم التسيير ،بجامعة تيزؼ وزو.
بمقرر رقم  323المؤرخ في  21جوان  ،3102يعقين السقيد أوشيفون موسيى ،بصقفة رئقيس لجنقة الصقفقات
المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة.
بمقققرر رقققم  325المققؤرخ فققي  21جقوان  ،3102يعققين السققيد بيين زاوي أحمييد ،بصققفة رئققيس لجنققة الصققفقات
لممدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة بالجزائر.
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