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 ــــــــ  الفهـــــــرســــــ  

l- 10 .............................. النصوص الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
 

 

ll- الــــقرارات 
 

 14 ...…..…الدورة الخامسة عشرة لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين يتضمن إعالن نتائج، 2014أفريل  06مؤرخ في  301قــرار رقم  -

ذي يحدد القائمة االسمية ال 2013فيفري سنة  27المؤرخ في  115يعدل القرار رقم  2014أفريل  06مؤرخ في  302قــرار رقم  -
 15 ……………………………………………ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل، المعدل

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2013فيفري  7المؤرخ في  34يعدل القرار رقم 2014أفريل  06مؤرخ في  303قــرار رقم  -
 16 ………………….……………………………………………………………..……المعدلمجمس إدارة جامعة غرداية، 

الذي يحدد القائمة االسمية  2012المؤرخ في أول غشت  386يعدل القرار رقم  2014أفريل  06مؤرخ في  304قــرار رقم  -
 17 …………….…………………………………………………………………مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس ألعضاء

والمتضمن إنشاء األقسام المكونة  2010مارس  17المؤرخ في  75يعدل القرار رقم  2014أفريل  13مؤرخ في  305قــرار رقم  -
 19 ………………..………………….……………………………………..……لممدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة، المتمم

 19 …..……..يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغست، 2014أفريل  15مؤرخ في  312قــرار رقم  -

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم  2014أفريل  21مؤرخ في  313قــرار رقم  -
 21 ………………………………………………………………………………االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالجزائر

 22 .……………اء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة الشمفيحدد القائمة االسمية ألعض 2014أفريل  21مؤرخ في  314قــرار رقم  -

بجامعة  ألعضاء مجمس كمية اليندسة المدنية والمعمارية يحدد القائمة االسمية، 2014أفريل  21مؤرخ في  315قــرار رقم  -
 23 .........................................................................................................................الشمف

بجامعة  ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية يحدد القائمة االسمية، 2014أفريل   21مؤرخ في  316قــرار رقم  -
 24 …………………………………………………………………………………………………………………الشمف

 25 ..ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الشمف يحدد القائمة االسمية 2014أفريل  21مؤرخ في  317قــرار رقم  -

وعموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية 2014أفريل  21مؤرخ في  318قــرار رقم  -
 26 ..........……………………………………………………………………………………..…التسيير بجامعة الشمف

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد التربية البدنية والرياضية بجامعة  2014 أفريل 21ؤرخ في م 319قــرار رقم  -
 27 ..........................…………………………………………………………………………………………الشمف

 28 ..........معة الشمفيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم الزراعية بجا 2014أفريل  21مؤرخ في  320قــرار رقم  -

 29 ........................بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العاليمخابر  يتضمن حل، 2014أفريل  23مؤرخ في  322قــرار رقم  -

الذي يحدد القائمة االسمية  2012مارس  3المؤرخ في  59يحدد القرار رقم  2014أفريل  27مؤرخ في  323ــرار رقم ق -
 31 ..........................……………………………………………دارة المركز الجامعي بالنعامة، المعدلألعضاء مجمس إ

يحدد القائمة االسمية  الذي 2014مارس  25المؤرخ في  275يتمم القرار رقم 2014أفريل  27مؤرخ في  324ــرار رقم ق -
 31 .........………………………………ي والثقافيألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماع

الذي يحدد القائمة االسمية  2013ماي  13المؤرخ في   352يتمم القرار رقم  2014أفريل  27مؤرخ في  325قــرار رقم  -
 32 ....…………………………………………………………………………ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

الذي يحدد القائمة االسمية  2013سبتمبر  25المؤرخ في  717عدل القرار رقم ي 2014أفريل  30مؤرخ في  326قــرار رقم  -
 33 ..............................……………………………………………ألعضاء  مجمس إدارة المركز الجامعي بتيسمسيمت

تنظيم التكوين في الذي يحدد  2012جويمية  16المؤرخ في  191يعدل القرار رقم ، 2014ماي  05مؤرخ في  329قــرار رقم  -
 34 ......................…………………………………………………من أجل الحصول عمى شيادة الدكتوراه الطور الثالث
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 36 ..يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمـــري بالبميدة 2014ماي  06مؤرخ في  330رقم  قــرار -

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية  2014ي ام 11مؤرخ في  331رقم  قــرار -
 38 .…………………………………………………………………………………………2وعموم التسيير بجامعة البميدة

لكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية 2014ي ام 11مؤرخ في  332رقم  قــرار -
 39 ...……………………………………………………………………2االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة البميدة

المجنة العممية لقسم العموم التجارية لكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء2014ماي  11مؤرخ في  333رقم  قــرار -
 40 ............................……………………………………………2دةاالقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة البمي

لقسم عموم التسيير لكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  11مؤرخ في  334قــرار رقم  -
 41 ....................……………………………………………………2االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة البميدة

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية  2014ماي  11مؤرخ في  335رقم  قــرار -
 42 ................…………………………………………………………………………………………2بجامعة البميدة

لقسم القانون العام لكمية الحقوق يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014ماي  11مؤرخ في  336قــرار رقم  -
 43 ..………………………………………………………………………………………2والعموم السياسية بجامعة البميدة

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون الخاص لكمية الحقوق  2014ي ام 11مؤرخ في  337قــرار رقم  -
 44 ..………………………………………………………………………………………2والعموم السياسية بجامعة البميدة

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكية العموم اإلنسانية واالجتماعية  2014ماي  11مؤرخ في  338رقم  قــرار -
 45 ................…………………………………………………………………………………………2بجامعة البميدة

مة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية لكمية العموم يحدد القائ 2014ماي  11مؤرخ في  339رقم  قــرار -
 46 ..…………………………………………………………………………………2اإلنسانية واالجتماعية بجامعة البميدة

 47 ..2يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة البميدة2014مـاي  11مؤرخ في  340قــرار رقم  -

المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا لكمية اآلداب  يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014ماي  11مؤرخ في  341قــرار رقم  -
 48 ......…………………………………………………………………………………………2والّمغـــــــات بجامعة البميدة

ائمة لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم التأىيل يتضمن تأىيل جامعة ق 2014ماي  11مؤرخ في  342قــرار رقم  -
 49 .................…………………………………………………………………………………………الجامعي ومنحو

لمتكوين اآللي لمتكوين لمحصول  يتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي 2014ماي  11مؤرخ في  343قــرار رقم  -
 50 ..……………………………………………………………………اه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحوعمى شيادة الدكتور 

 50 ...................3ألعضاء المجمس العممي لجامعة قسنطينة يحدد القائمة االسمية ،2014 يام 11مؤرخ في  344قــرار رقم  -

ذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مايو ال 31المؤرخ في  202يعدل القرار رقم  2014ماي  13مؤرخ في  345قــرار رقم  -
 52 ………………………………………………………………………………………مجمس إدارة جامعة الشمف، المعدل

ول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل صيتضمن تأىيل جامعة ورقمة لمتكوين لمح 2014مـاي  14مؤرخ في  346رقم  قــرار -
 53 .................…………………………………………………………………………………………الجامعي ومنحو

 54 .........ألعضاء المجمس العممي لجامعة سوق أىراس مؤرخ يحدد القائمة االسمية، 2014مــاي  14مؤرخ في  347رقم  قــرار -

المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا  بجامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014ماي  14مؤرخ في  348رقم  قــرار -
 55 ...................…………………………………………………………………………………………سسوق أىرا

لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي لكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  14مؤرخ في  349رقم  قــرار -
 56 .…………………………………………………………………………………العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  14مؤرخ في  350 رقم قــرار -
 57 ..………………………………………………………………………………………والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

قسم عموم المادة لكمية العموم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل، 2014مــاي  14مؤرخ في  351رقم  قــرار -
 58 ..………………………………………………………………………………………والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس
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لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  14مؤرخ في  352رقم  قــرار -
 59 ..………………………………………………………………………………………والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة لكمية العموم  2014ماي  15مؤرخ في  353رقم  قــرار -
 60 ..………………………………………………………………………………………والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

اء المجنة العممية لقسم عموم المادة لكمية العموم يحدد القائمة االسمية ألعض 2014ماي  15مؤرخ في  354رقم  قــرار -
 61 ..………………………………………………………………………………………والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

 61 ................لكمية الّطب لدى جامعة سيدي بمعباس يتضمن إنشاء األقسام المكونة 2014ماي  15مؤرخ في  355رقم  قــرار -

 62 .لدى جامعة سيدي بمعباساآلداب والمغات والفنون لكمية  يتضمن إنشاء األقسام المكونة 2014ماي  15مؤرخ في  356رقم  قــرار -

لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة سيدي  يتضمن إنشاء األقسام المكونة 2014ماي  15مؤرخ في  357رقم  قــرار -
 63 ..………………………………………………………………………………………………………………بمعباس

 64 ..لكمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة سيدي بمعباس يتضمن إنشاء األقسام المكونة 2014ماي  15مؤرخ في  358 رقم قــرار -

 64 ...........يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة سيدي بمعباس 2014ماي  15مؤرخ في  359رقم  قــرار -

 65 ......لدى جامعة سيدي بمعباس لكمية العموم الّدقيقة يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2014مــاي  15مؤرخ في  360رقم  قــرار -

والمتضمن إنشاء األقسام  1999أفريل  8المؤرخ في  118يعدل ويتمم القرار رقم  2014ماي  15مؤرخ في  361رقم  قــرار -
 66 .......…………………………………………………………………المكونة لكمية العموم االجتماعية  لدى جامعة وىران

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس مركز البحث العممي والتقني حول المناطق  2014ماي  15مؤرخ في  362رقم  قــرار -
 67 ...………………………………………………………………………………………………………………القاحمة

إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل  سيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجم 2014ماي  15مؤرخ في  363رقم  قــرار -
 68 .………………………………………………………………………………………………………………لمطاقوية

 69 .................مؤرخ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة المديــة 2014ماي  17مؤرخ في  364رقم  قــرار -

لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة يحدد ا 2014ماي  17مؤرخ في  365رقم  قــرار -
 70 ...………………………………………………………………………………………………………………المديــة

لقسم اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  17مؤرخ في  366رقم  قــرار -
 71 .........…………………………………………………………………………التكنولوجيا بجامعة المديــةلكمية العموم و 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق والبيئة لكمية  2014ماي  17مؤرخ في  367رقم  قــرار -
 72 ...............…………………………………………………………………………العموم والتكنولوجيا بجامعة المديــة

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة المواد لكمية العموم  2014ماي  17مؤرخ في  368رقم  قــرار -
 73 ..……………………………………………………………………………………………والتكنولوجيا بجامعة المديــة

 74 ..مي لكمية اآلداب والمغات بجامعة المديةالمجمس العم يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014مــاي  17مؤرخ في  369رقم  قــرار -

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب  2014مــاي  17مؤرخ في  370رقم  ــرارق -
 75 .……………………………………………………………………………………………......والمغات بجامعة المدية

 76 .........يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة المدية 2014ي مــا 17مؤرخ في  371رقم  قــرار -

لكمية العموم االقتصادية، العموم   يحدد القائمة االسمية ألعضاء  المجمس العممي 2014ماي  17مؤرخ في  372رقم  قــرار -
 77 ...........…………………………………………………………………………التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية

لقسم العموم االقتصادية لكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  17مؤرخ في  373رقم  قــرار -
 78 ...………………………………………………………………االقتصادية، العموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية

لقسم العموم االقتصادية لكمية العموم  دد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيح 2014ماي  17مؤرخ في  374رقم  قــرار -
 79 ................................……………………………………االقتصادية، العموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية

لقسم عموم التسيير لكمية العموم  يةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم 2014ماي  17مؤرخ في  375رقم  قــرار -
 80 .…………………………………………………………………االقتصادية، العموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية
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الذي يحدد القائمة االسمية  2012فيفري  25المؤرخ في  55يعدل القرار رقم  2014ماي  20مؤرخ في  376رقم  قــرار -
 .....…………………………………………………………………………لمعـدلألعضاء مجمس إدارة جامعـة جيـجـل، ا

81 

الذي يحدد القائمة االسمية  2012فيفري  14المؤرخ في  45يعدل القرار رقم  2014ماي  20مؤرخ في  377رقم  ــرارق -
 ...…………………………………………………………………………ألعضاء مجمس إدارة جامعـة بومرداس المعـدل

82 

الذي يحدد القائمة االسمية  2012ماي  31المؤرخ في  201ل القرار رقم يعد 2014ماي  20مؤرخ في  378قرار رقم  -
 .................……………………………………ألعضاء  مجمس إدارة جامعـة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين، المعدل

83 

قائمة االسمية الذي يحدد ال 2012فيفري  25المؤرخ في  54يعدل القرار رقم   2014ماي  20مؤرخ في  379رقم  قــرار -
 ............…………………………………………………………………………ألعضاء مجمس إدارة جامعـة سكيكــدة

85 

لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2014ماي  22مؤرخ في  380قــرار رقم  -
 .…………………………………………………………………………………………………………بجامعة المدية

85 

العممية لقسم العموم اإلنسانية لكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2014ماي  22مؤرخ في  381رقم  قــرار -
 .............…………………………………………………………………………اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية

87 

العممية لقسم العموم االجتماعية لكمية العموم  ضاء المجنةيحدد القائمة االسمية ألع 2014مــاي  22مؤرخ في  382قــرار رقم  -
 .............…………………………………………………………………………اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية

88 

 …………………يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم بجامعة المسيمة 2014ماي  22مؤرخ في  383رقم  قــرار -
88 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  2014ماي  22رخ في مؤ   384رقم  قــرار -
 ..………………………………………………………………………………………………………………المسيمة

90 

سيير يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم الت 2014ماي  22مؤرخ في  385رقم  ــرارق -
 …………………………………………………………………………………………………………بجامعة المسيمة

91 

 .........يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغـــات بجامعة المسيمة  2014ي ام 22مؤرخ في  386رقم  قــرار -
92 

لحقوق والعموم السياسية بجامعة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية ا  2014ماي  22مؤرخ في   387رقم  قــرار -
 .....……………………………………………………………………………………………………………المسيمة

94 

 .............ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيــا بجامعة المسيمة يحدد القائمة االسمية  2014ماي  22مؤرخ في  388رقم  قــرار -
95 

معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية  ألعضاء مجمس ميةيحدد القائمة االس 2014ماي  22مؤرخ في  389ــرار رقم ق -
 .................………………………………………………………………………………بجامعة المسيمةوالرياضية 

96 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني حول  2014ماي  22مؤرخ في  390رقم  قــرار -
 …………..……………………………………………………………………………………………المناطق القاحمة

98 

 لاللحاميحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني  2014ماي  22مؤرخ في  391رقم  قــرار -
 ....……………………………………………………………………………………………………………والمراقبة

99 

في اإلعالم  لمركز البحث العممي المجمس العممي  سمية ألعضاءيحدد القائمة اال 2014ماي  22مؤرخ في  392رقم  قــرار -
 .…………………………………………………………………………………………………………العممي والتقني

100 

 .......يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية الّطاقات المتجددة  2014ماي  22مؤرخ في  393رقم  ــرارق -
101 

 ..يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة مسيمة 2014ماي  22مؤرخ في  394رقم  قــرار -
103 

اليندسة المعمارية لكمية اليندسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2014ماي  25مؤرخ في  396رقم  قــرار -
 .……………………….…………………………………جيا بوىــرانالمعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولو 

104 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الـري لكمية اليندسة المعمارية  2014ماي  25مؤرخ في  397رقم  قــرار -
 ………………………………………………………………………واليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىــران

105 

لقسم اآلداب والمغة العربية لكمية اآلداب  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  25 مؤرخ في 398رقم  قــرار -
 ......................………………………………………………………………………………والمغات بجامعة بسكرة

106 
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عموم االقتصادية لكمية العموم لقسم ال يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  25مؤرخ في  399رقم  قــرار -
 ..………………………………………………………………………االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة بسكرة

107 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية لكمية العموم  2014ماي  25مؤرخ في  400رقم  قــرار -
 ..………………………………………………………………………جامعة بسكرةاالقتصادية والتجارية وعموم التسيير ب

108 

المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014ماي  25مؤرخ في  401رقم  قــرار -
 .…………………………………………………………………………………………………………بجامعة بسكرة

109 

سمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم العموم السياسية لكمية الحقوق يحدد القائمة اال 2014ماي  25مؤرخ في  402رقم  قــرار -
 ............………………………………………………………………………………والعموم السياسية بجامعة بسكرة

110 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم العموم الزراعية لكمية العموم  2014ماي  25مؤرخ في  403رقم  قــرار -
 ………………………………………………………………………………بجامعة بسكرة ة وعموم الطبيعة والحياةالدقيق

110 

لقسم اإلعالم اآللي لكمية العموم الدقيقة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2014ماي  25مؤرخ في  404رقم  قــرار -
 .......………………………………………………………………………………وعموم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة

111 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم عموم المادة لكمية العموم الدقيقة  2014ماي  25مؤرخ في  405رقم  قــرار -
 ......………………………………………………………………………………وعموم الطبيعة والحياة  بجامعة بسكرة

112 

لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم  ضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألع 2014ماي  25مؤرخ في  406رقم  قــرار -
 ....................………………………………………………………………………………السياسية بجامعة بسكرة

113 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية  2014ماي  25مؤرخ في  407رقم  قــرار -
 .…………………………………………………………………………………………………………بجامعة بسكرة

114 

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية لكمية العموم  2014ماي  25مؤرخ في  408رقم  قــرار -
 .................………………………………………………………………………………والتكنولوجيا بجامعة بسكرة

115 

كية لكمية العموم ييحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكان 2014ي ما 25مؤرخ في  409رقم  قــرار -
 ......................................................................................................والتكنولوجيا بجامعة بسكرة

116 

لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم  د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحد 2014ماي  25مؤرخ في  410رقم  قــرار -
 .................………………………………………………………………………………والتكنولوجيا بجامعة بسكرة

117 

الطبيعة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة وعموم  2014ماي  25مؤرخ في  411رقم  قــرار -
 ......................………………………………………………………………………………والحياة بجامعة بسكرة

118 

لقسم الرياضيات لكمية العموم الدقيقة   يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2014ماي  25مؤرخ في  412رقم  قــرار -
 .......………………………………………………………………………………وعموم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة

120 

لقسم العموم االجتماعية لكمية العموم  المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014ماي  25مؤرخ في  413رقم  قــرار -
 .......………………………………………………………………………………اإلنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة

121 

لقسم الكيمياء الصناعية لكمية العموم  سمية ألعضاء الّمجنة العمميةيحدد القائمة اال 2014ماي  25مؤرخ في  414رقم  قــرار -
 .................………………………………………………………………………………والتكنولوجيا بجامعة بسكرة

122 

 .....................2ألعضاء المجمس العممي لجامعة البميـــدة يحدد القائمة االسمية 2014ماي  25مؤرخ في  415رقم  ــرارق -
122 

 ...يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة بسكرة 2014ماي  25مؤرخ في  416رقم  قــرار -
124 

الذي يحدد القائمة االسمية  2013فيفري  16المؤرخ في  56يعدل القرار رقم ، 2014ماي  29مؤرخ في  417رقم  قــرار -
 ............…………………………………………………د القادر لمعموم اإلسالميةألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عب

125 

االسمية ألعضاء  يحدد القائمة، 2012أفريل  04المؤرخ في  141يعدل القرار رقم  2014جوان  03مؤرخ في  418رقم  قــرار -
 …………………..………………مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان

126 

 ..............بجامعة معسكر المجمس لكمية العموم والتكنولوجيا يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  03مؤرخ في  ــرارق -
127 
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لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي لكمية العموم  لّمجنة العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014جوان  03مؤرخ في  قــرار -
 ................………………………………………………………………………………ا بجامعة معسكروالتكنولوجي

128 

لقسم عموم المادة لكمية العموم والتكنولوجيا  يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2014جوان  03مؤرخ في  ـرارق -
 129 ...………………………………………………………………………………………………………بجامعة معسكر

لقسم عموم وتقنيات لكمية العموم والتكنولوجيا  يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2014 جوان 03مؤرخ في  ــرارق -
 130 ............................………………………………………………………………………………بجامعة معسكر

 131 .....والحياة بجامعة معسكر المجمس العممي لكمية عموم الّطبيعة يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جوان  03مؤرخ في  ــرارق -

لقسم البيولوجيا لكمية عموم الّطبيعة والحياة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014جوان  03مؤرخ في  قــرار -
 132 …………………………………………………………………………………………………………بجامعة معسكر

عموم الّطبيعة والحياة العموم الفالحية لكمية لقسم  لمجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ا 2014جوان  03مؤرخ في  قــرار -
 133 ...………………………………………………………………………………………………………بجامعة معسكر

 134 .............لمجنة البرمجة وتقييم البحث العممي الجامعي يتضمن تعيين المستشارين العمميين، 2014جوان  04مؤرخ في  قــرار -

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2012مارس  12المؤرخ في  65يعدل القرار رقم ، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -
 143 ........…………………………………………………………………………………مجمس إدارة جامعة باتنة، المعدل

 144 ..................دةالمجمس العممي لكمية العموم بجامعة سعيــــ يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -

 145 .....المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العموم بجامعة سعيــــدة يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -

 146 ....يــــدةالمجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية العموم بجامعة سع يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -

 147 ...المجنة العممية لقسم الرياضيات لكمية العموم بجامعة سعيــــدة يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -

 148 ...........................المجمس العممي لجامعة بسـكـــرة يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2014جــوان  07مــــؤرخ فـــــي  قــرار -

 المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -
 150 ......………………………………………………………………………………………………بجامعة أم البـواقــــــي

 151 ……………………ـولوجيــا بجامعة األغواطمجمس كمية التكنـ يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -

 152 ..........بجامعـــة األغـــــواط مجمـس كميـــــة اآلداب والمغــــــات يحـدد القائمـة االسميــة ألعضــاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -

 153 .......................بجامعة األغواط ممجمـس كميــة العمـــــو  يحـدد القائمـة االسميــة ألعضــاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -

 154 .......مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة األغواط يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -

 155 ..........ة األغواطمجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامع يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -

مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار -
 156 ...................………………………………………………………………………………………………األغواط

والمتضمن إنشاء األقسام المكونة  2014مـاي سنة  15ؤرخ في الم 359يتمم القـرار رقم ، 2014جـوان  09مؤرخ في  قــرار -
 158 .....…………………………………………………………………………لكمية التكنولوجيا لـدى جـامعة سيدي بمعـباس

 158 .................………………………………إعـداد ومناقشة مذكرة المـاستر يحدد كيفيات 2014جوان  09مؤرخ في  قــرار -

 160 …………………………في الدراسات الجامعية لنيل شيادة الماستر يتضمن شروط التسجيل، 2014جوان  9مؤرخ في  قــرار -

شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالتكوين لنيل  يتضمن كيفيات وشروط االلتحاق حاممي، 2014جوان  9مؤرخ في  قــرار -
 163 ..........………………………………………………………………………………………………شيادة الميسانس

والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2012نوفمبر  12المؤرخ في  428يعدل القـرار رقم ، 2014جوان  10مؤرخ في  قــرار -
 165 ..…………………………………………………………………………………المجمس العممي لممركز الجامعي بتيبازة

االسمية ألعضاء  يحدد القائمةوالذي  ،2012نوفمبر  12المؤرخ في  429يعدل القـرار رقم  2014جوان  10مؤرخ في  قــرار -
 166 .....………………………………المجمس العممي لمعيد العـموم االقتصادية والتجاريـة وعموم التسيير بالمركز الجامعي بتيبازة

القائمة االسمية ألعضاء  والذي يحدد 2012نوفمبر  12المؤرخ في  430يعدل القـرار رقم ، 2014جوان  10مؤرخ في  قــرار -
 167 ...................………………………………ي لمعيد العـموم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي بتيبازةالمجمس العمم
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والعموم السياسية  بالمركز  لمعيد الحقوق يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2014جوان  10مؤرخ في  قــرار -
 168 ...........………………………………………………………………………………………………الجامعي بتيبازة

العربي بالمركز الجامعي  المجمس العممي لمعيد المغة واألدب يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  10مؤرخ في  قــرار -
 169 ....................………………………………………………………………………………………………بتيبـازة

 170 .بتممسانفي العموم والتقنيات  س إدارة المدرسة التحضيريةالمجم يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  10مؤرخ في  قــرار -

 171 ..........في مؤسسات التعميم العالي ويحدد تشكيميا وسيرىا يتضمن إحداث المجمس التأديبية، 2014جوان  11مؤرخ في  قــرار -

يا ألساتذة التعميم التكنولوجي المجمس العممي لممدرسة العم يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  15مؤرخ في  قــرار -
 175 ..................………………………………………………………………………………………………بسكيكدة

القائمة االسمية ألعضاء  الذي يحدد 2014مارس  25المؤرخ في  275يعدل القرار رقم ، 2014جوان  15مؤرخ في  قــرار -
 176 .....................………………………………افي، المتمممجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان والثق

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2013مارس  03المؤرخ في  117يعدل القرار رقم ، 2014جوان  15مؤرخ في  قــرار -
 177 ..…………………………………………………………………………………………3مجمس إدارة جامعة قسنطينة

عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة  األقسام المكونة لمعيديتضمن إنشاء ، 2014جوان  16مؤرخ في  قــرار -
 178 ....………………………………………………………………………………………………………………بسكرة

لكمية اآلداب  يتضمن إنشاء األقسام المكونة2010يناير  3المؤرخ في  4يعدل القرار رقم ، 2014جوان  16مؤرخ في  قــرار -
 179 ........................………………………………………………………………، المعدل2جزائروالمغات لدى جامعة ال

 180 .........………………………………عممية وطنية لتأىيل المجالت العـممية يحدث لجنة، 2014جوان   17مؤرخ في  قــرار -

 182 ………………………………ألعضاء المجمس العممي لجامعة بشار يحدد القائمة االسمية، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار -

 183 ..............والتطبيقية لدى جامعة وىران لكمية العموم الدقيقة يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار -

 184 ................عـموم الطبيعية والحياة لدى جامعة وىران يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ،2014جوان  17مؤرخ في  قــرار -

 185  .وعموم األرض بجامعة البويرة كمية عـموم الطبيعية والحياة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2014جوان  17في  مؤرخ قـرار -

 186 .…………………مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة البويرة يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار -

 187 ..........بجامعة البويرة مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية مة االسمية ألعضاءيحدد القائ، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار -

 188 .......مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة البويرة يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار -

وعموم التسيير بجامعة  كمية العموم االقتصادية والتجارية مجمسيحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار -
 189 .…………………………………………………………………………………………………………………البويرة

معيد العموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار -
 190 ............………………………………………………………………………………………………بجامعة البويرة

القائمة االسمية ألعضاء  الذي يحدد 2013جويمية  7مؤرخ في  471يعدل ويتمم القرار رقم ، 2014جوان  22مؤرخ في  قــرار -
 191 .............………………………………المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي

 192 ..........في اإلعالم والعممي والتقني مجمس إدارة مركز البحث يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  22ي مؤرخ ف قــرار -

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2014جانفي  18المؤرخ في  10يعدل القرار رقم ، 2014جوان  22مؤرخ في  قــرار -
 193 ..………………………………………………………والحياة الطبيعةمجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم 

 194 ..يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمن الصناعي بجامعة وىران 2014 جوان 24مؤرخ في  قــرار -

الوطنية العميا لقسم البيئة والتييئة بالمدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العـممية 2014جوان  24مؤرخ في  قــرار -
 195 .....................................................................................................وتييئة الساحلر لعموم البح

ر ويحدد لنيل شيادة الماجستي لضمان التكوين يتضمن تــأىيل مؤسسات التعميم العالي 2014 جوان 30مؤرخ في  419رقم  قــرار -
 196 ........................................................................2015-2014عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية 

يتضمن تــأىيل مدارس الدكتوراه ويحدد عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية  2014جوان  30مؤرخ في  420رقم  قــرار -
2014-2015................................................................................................................ 200 
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يتضمن تــأىيل مدارس الدكتوراه ويحدد عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية  2014 جوان 30مؤرخ في  421رقم  رقــرا -
2014-2015................................................................................................................ 201 

 
 

- III المقــــررات  
 102 ........، يتضمن إنشاء لجنة متابعة البرنامج المكثف في المغة اإلنجميزية ببريطانيا2014جوان  02مؤرخ في  351مقــــرر رقم  -

 
 

- IV يرشانـمال  
المتعمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة  ،2014جـوان  03ىـ الموافق  1435شعبان  05مؤرخ في  01رقم  مـنشور -

 102 ....................................................................................2015-2014لمسنة الجامعية  البكالوريا
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 124 ...................................................................................................................الفردية القرارات -
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 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــ
 الرسمية الجريدة في الصادرة النصوص

 الجزائريـة ريـةللجمهو 
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 يعدؿ ، 2014أبريؿ سنة  5الموافؽ  1435جمادى الثانية عاـ  5المؤرخ في  129-14 مرسـو تنفيذي رقـ
 1998سنة يوليو  7الموافؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98التنفيذي رقـ  ويتمـ المرسـو

 .بسكرة ضمف إنشاء جامعةوالمت
ػ ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

  يتمـ ، 2014أبريؿ سنة  5الموافؽ  1435جمادى الثانية عاـ  5المؤرخ في  130-14مرسـو تنفيذي رقـ
 2010 سبتمبر سنة 9الموافؽ  1431رمضاف عاـ  30لمؤرخ في ا 204-10المرسـو التنفيذي رقـ 

 .جامعي بالبيضإنشاء مركز  والمتضمف
 (..ص-1024 أبريل  00 الصادرة في 10 رقم الرسمية الجريدة)   

 

 يتضمف إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث العممي  ،2013 سنة يناير 15وزاري مشترؾ مؤرخ في  قرار
 والتقني حوؿ المناطؽ القاحمة.

ػ ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

  مركز البحث  العممي والتقني ، يتضمف التنظيـ الداخمي ل2013 سنة يناير 15قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 حوؿ المناطؽ القاحمة.

ػ ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

  يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز البحث  العممي والتقني 2013 سنة يناير 15قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
 في التحاليؿ الفيزيائية والكيميائية.

ػ ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

  يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز البحث العممي والتقني 2013 سنة يناير 15قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
 العربية.لتطوير المغة 

ػ ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

  يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا.2013 سنة يناير 15قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ، 
ػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػ

  يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز البحث  العممي والتقني 2013 سنة يناير 15قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
 في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

ػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػ

  يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز البحث في االقتصاد 2013 سنة يناير 15قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
 المطبؽ مف اجؿ التنمية.

ػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػ

  يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز البحث في اإلعالـ العممي 2013 سنة يناير 15قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
 والتقني. 

ػ ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

  يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز البحث العممي والتقني 2013 سنة يناير 15قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
 لاللحاـ والمراقبة.

ػ ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

  يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز تنمية الطاقات المتجددة.2013 سنة ايرين 15قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ، 
 

 (ص..-1024 يونيو 22 الصادرة في 12 رقم الرسمية الجريدة)   

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014020.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014020.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014031.pdf
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   عميا لمعماؿ المينييف وسائقي ، يحدد عدد المناصب ال2013سنة  سبتمبر 10قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 السيارات والحجاب بعنواف الوكاالت الموضوعاتية لمبحث.

 

 (ص..-1024 مايو 22 الصادرة في 12 رقم الرسمية الجريدة)   

 

   د التصنيؼ النموذجي لممؤسسة العمومية ذات ، يحد2013سنة  نوفمبر 19قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
الطابع العممي والتكنولوجي وكذا شروط االلتحاؽ بالمناصب العميا التابعة ليا، الخاضعة لوصاية وزارة التعميـ 

 العالي والبحث العممي.
 

 (ص..-1024 مايو 12 الصادرة في 10 رقم الرسمية الجريدة)   

 

   22، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 2013سنة  ديسمبر 23قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في 
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية  2004ديسمبر سنة 

 التابعة ليا ومشتمالتيا.
 

 (ص..-1024 مايو 22 الصادرة في 12 رقم الرسمية الجريدة)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014029.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014029.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014029.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014030.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014030.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014029.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014029.pdf
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 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــ
 راراتــــقــــال

 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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 يتضمن إعالن نتائج، 2014أفريل  06مؤرخ في  301قــرار رقم 
 الدورة الخامسة عشرة لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،، ا2013
 2008مايو سنة  3الموافؽ  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ،
 يناير سنة 30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
الذي يتضمف تشكيمة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف  2009ديسمبر  24المؤرخ في  349وبناء عمى القرار رقـ  -

 منو، 13وسيرىا، السيما المادة 
ة المجنة الوطنية لتقييـ الذي يتضمف تشكيم 2013ديسمبر  26المؤرخ في  1012وبناء عمى القرار رقـ  -

 الباحثيف،
، 2014مارس  16وبناء عمى مصادقة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف في دورتيا الخامسة عشرة المنعقدة في  -

 عمى محاضر اجتماعات فروعيا،
  يقـــــــــرر

 

لشغؿ رتبة مدير  يعتبر المترشحوف اآلتية أسماؤىـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ، مؤىموف المادة األولى:
 بحث.

 :فرع العموم األساسية 
 عبدلي مساسي سميرة
 بوشريط محمد نذير
 دعماش سماعيؿ

 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
 محافظة الطاقة الذرية
 محافظة الطاقة الذرية

 فرع عموم وتكنولوجيا 
 حاج عبد الرحماف لحسف

 بمحوسيف محمود
 حميمي محمد

 مرسي عبد الرحماف
 وىيبيةأزواوي 

 الوكالة الفضائية الجزائرية
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

 والمراقبة لاللحاـمركز البحث العممي والتقني 
 مركز البحث في تكنولوجيا نصؼ النوافؿ الطاقوية

 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
 فرع عموم الكون، األرض والحياة: 

 سماف فتحي
 العابدي محمد

 ي عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والجيوفيزياءمركز البحث ف
 المعيد الوطني لمبحث الزراعي الجزائري.

يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ، مؤىموف لشغؿ رتبة أستاذ بحث  :2المادة 
 قسـ أ.
 فرع عموم الكون، األرض والحياة: 

 يا نصؼ النواقؿ لمطاقويةمركز البحث في تكنولوج درويش نجيب مركز 



15 |  1024-الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

  
 

 :فرع العموم األساسية واالجتماعية 
 تنجور وناسة سياري
 محمدي سيدي محمد

 المركز الوطني لمبحث في األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية
 المركز الوطني لمبحث في األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية

 

 :فرع العموم األساسية 
 صاـ صبرينة
 الجي رياض

 يش ليميابودر 
                       جريداف ياسيف
 طربوش عاشور
 بوطرفاية سميماف
 قريشي سماعيف
 مشري رضواف

 مركز البحث في تكنولوجيا نصؼ النواقؿ لمطاقوية
 مركز البحث العممي والتقني في التحميؿ الفيزيائي الكيميائي
 مركز البحث العممي والتقني في التحميؿ الفيزيائي الكيميائي

 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة         
 مركز البحث العممي والتقني في التحميؿ الفيزيائي الكيميائي

 محافظة الطاقة الذرية
 محافظة الطاقة الذرية

 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والجيوفيزياء
 فرع عموم وتكنولوجيا : 

 حسايف ليندة
 كرماف أحمد

 الـبف عمار عبد الس

 مركز تطوير الطاقات المتجددة
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

 مركز البحث العممي والتقني لاللحاـ والمراقبة
يكمؼ المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي والمدير العاـ لموكالة الفضائية الجزائرية  :3المادة 

المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي والمدراء العاموف لمراكز البحث النووي ومديري 
 المعنييف كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداء مف تاريخ توقيعو.

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. ينشر: 4المادة 
 2014 أفريل  06حرر بالجزائر في                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2013فيفري سنة  27المؤرخ في  115يعدل القرار رقم  2014 أفريل  06مؤرخ في  302رقم قــرار 

 ساحل، المعدلالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة ال
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

بر سنة ديسم 29الموافؽ  1426ذو القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 10الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والسيما المادة  2005

، 2008يوليو سنة  14الموافؽ  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  221-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 سة خارج الجامعة،والمتضمف تحويؿ المعيد الوطني لعمـو البحر وتييئة السواحؿ إلى مدر 

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2013فيفري سنة  27المؤرخ في  115وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحؿ، المعدؿ. 
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  يقـــــــــرر
، المعدؿ، والمذكور 2013نة فيفري س 27المؤرخ في  115يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:

 أعاله، كما ىو محدد في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 

 2014 يل أفر  06حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
 :المنتخبوناألعضاء -

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ البيئة والتييئة عضو بولحديد مصطفى -
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الموارد الحية عضو رود رشيدسم -
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوعيشة فريد -
 ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بوجالؿ بف يحي -
 اؿ الخدماتممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعم عضو بوسميماف جماؿ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو دومنجي نزلي -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو زغبي نريماف -

 

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

  2013فيفري  7المؤرخ في  34يعدل القرار رقم 2014 أفريل  06مؤرخ في   303رقم قــرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تضمف تعييف أعضاء الحكومة،، الم2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2012يونيو سنة  4الموافؽ  1433رجب عاـ  14رخ في المؤ  248-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 2المتضمف إنشاء جامعة غرداية، السيما المادة 
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2013فيفري  07المؤرخ في  34ار رقـ وبمقتضى القر  -

 غرداية، المعدؿ. 
  يقــــــــرر

/ المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2013فيفري  07المؤرخ في  34يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 2المادة 
 2014 أفريل  06حرر بالجزائر في                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غــرداية
 األعضاء المعينين:-1

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس براني عبد الحكيـج -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو ظاىر محمد-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو جعفري عبد الرحماف-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتربية الوطنية عضو جيالني عز الديف-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي عضو عةلعبيدي بوجم-
 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو دريبيف رابح-
 ممثمة الوزير المكمؼ بالعدؿ عضو بوزياف نورة-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتجارة عضو لشخب سيؼ الديف-
 تنمية الصناعية وترقية االستثمارممثؿ الوزير المكمؼ بال عضو ميمودي عبد الكريـ-
 ممثؿ الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو بباعدوف إبراىيـ-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالفالحة والتنمية الريفية عضو بمخير بوزيد-
 ممثمة الوزير المكمؼ بالتييئة العمرانية والبيئة عضو فاطمة بوصالح زروالة-
 ممثؿ الوالي عضو بباعدوف كماؿ-

 

 :المنتخبونألعضاء ا-2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو قرباني قدور -
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو بوترديف يحي -
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية عضو بوسميـ صالح -
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو واري معراجى -
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو كيحوؿ بوزيد -
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عجيمة محمد -
 ساتذة المساعديفممثؿ منتخب عف سمؾ األ عضو بف براىيـ فوزي -
 ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف أوذينة يوسؼ -
 ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف رمضاف مصطفى-
 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو بيدة بوبكر -
 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو موالي لخضر جالؿ-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2012المؤرخ في أول غشت  386يعدل القرار رقم  2014 أفريل  06مؤرخ في   304رقم قــرار 

 مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5في  المؤرخ 312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

الموافؽ أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 3والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  1989

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

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



18 |  1024-الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

  
 

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2012المؤرخ في أوؿ غشت  386وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة سيدي بمعباس،

  يقـــــــــرر
، والمذكور أعاله، كما ىو 2012أوؿ غشت المؤرخ في  386يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:

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

 2014 أفريل  06حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس
 األعضاء المعينين:-1

 القطاع الصفة السم والمقب
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس غوالي نور الديف-
 وزير المكمؼ بالماليةممثؿ ال عضو منقور حميد بوعزة-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بنار بف فريحة-
 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو زعباطة يحي-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتربية الوطنية عضو خداـ رضواف-
 ماف االجتماعيممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والض عضو باىي عبد القادر-
 ممثؿ الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو طيبي محمد-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعدؿ عضو جبمي محمد-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصحة عضو شيباني محمد-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار عضو صافا أمحمد-
 المكمؼ بالتجارة ممثؿ الوزير عضو الطيب فيصؿ عبد الحميد-
 ممثمة الوالي. عضو نابي نادية-

 

 :المنتخبوناألعضاء -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا عضو عناني معاشو-
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية الطب عضو قندوسي بدر الديف عبد الكريـ-
 األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ممثمة منتخبة عف عضو كريـ كريمة-
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير عضو اليواري جماؿ-
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو الزيف محمد-
 الحياةممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة و  عضو بف عمي محمد-
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بمحرش سعيد-
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو مخموؼ سيد أحمد-
 ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو مداح بوعزة-
 وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف  عضو معافة إبراىيـ-
 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو نعيمي أسامة-
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو داي دليمة-

ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػػ
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  2010مارس  17المؤرخ في  75يعدل القرار رقم  2014 أفريل  13مؤرخ في  305قــرار رقم 
 ساتذة بقسنطينة، المتمموالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لممدرسة العميا لأل

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
ديسمبر سنة  29فؽ الموا 1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة  2005
 2008يوليو سنة  14الموافؽ  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  212-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

اب والعمـو اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة والمتضمف تحويؿ المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلد
 خارج الجامعة،

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

مف إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة العميا ، والمتض2010مارس  17المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 لألساتذة بقسنطينة، المتمـ.

 يقـــــــــرر
، المتمـ والمذكور أعاله، كما 2010مارس  17المؤرخ في  75مف القرار رقـ  2تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:

 يأتي:
 الية:األقساـ الت–تنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة  :2المادة " 

 ،قسـ المغة واألدب العربي 
 ،قسـ المغة الفرنسية 
 ،قسـ المغة اإلنجميزية 
 ،قسـ التاريخ والجغرافيا 
 ،قسـ اإلعالـ اآللي والرياضيات 
 ،قسـ الفمسفة 
 ،قسـ عمـو الطبيعة 
 "قسـ الفيزياء والكيمياء 

لمدرسة، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمؼ كؿ مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ا :2المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2014 أفريل  13حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014 أفريل 15مؤرخ في  312رقم قــرار 
 س إدارة المركز الجامعي بتامنغستمجم 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
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 2005غشت سنة  16الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05قـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي ر  -
 منو، 10و 9والذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد وسيره، السيما المادتاف 

، 2005غشت سنة  16الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  301-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 2لمعدؿ والمتمـ، السيما المادة المتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست ا

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

 

   يقـــــــــرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05فيذي رقـ مف المرسـو التن 10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2005غشت سنة  16الموافؽ 

 ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغست.
 ؽ ليذا القرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغست في الجدوؿ الممح :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 

 2014 أفريل  15حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغستقائمة أعض
 األعضاء المعينين:-1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوطرفاية احمد-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو الشرقي احمد-
 ةممثؿ الوزير المكمؼ بالتربية الوطني عضو نصيب عبد القادر-
 ممثمة الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو لقفؿ أـ الخير-
 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو مقالتي لخضر-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي عضو داكي بوعمامة-
صالح المستشفيات ممثمة الوزير المكمؼ بالصحة عضو بمغربي فتيحة المولودة والي-  والسكاف وا 
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعدؿ عضو عشوش الطاىر-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار عضو بمخادـ عبد القادر-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتجارة عضو قاسمي دريدي-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالثقافة عضو عريب كريـ-
 ممثؿ الوالي عضو حديحياوي عبد الوا-

 

 :المنتخبوناألعضاء -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية عضو كيسي زىيرة-
 وعمـو التسيير ممثؿ منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية عضو عمراني عبد المجيد-
 منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية ممثؿ عضو زقار رضواف-
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات عضو بوخطة احمد-
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجيا عضو لعبيدي نوار سفياف-
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 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو فرحات عبد الرزاؽ-
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عبد النبيزندري -
 ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنيف وعماؿ الخدمات عضو باجموؿ محمد-
 ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنيف وعماؿ الخدمات عضو بف خدة سيدي عمي-
 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو عزاوي عبد الوىاب-
 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو ػػوفراجي ط-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2014 أفريل  21مؤرخ في  313رقم قــرار 

 المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالجزائر
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13ى المرسـو الرئاسي رقـ بمقتض -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

ديسمبر سنة  29الموافؽ  1426ذو القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 10الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والسيما المادة  الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد 2005

 2009يناير سنة  20الموافؽ  1430محـر عاـ  23المؤرخ في  23-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالجزائر.

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

 

  يقـــــــــرر
 

ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2005ديسمبر سنة  29الموافؽ  1426

االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير 
 بالجزائر.

ـو : تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعم2المادة 
 الجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.في  التسيير بالجزائر

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2014 أفريل  21حرر بالجزائر في                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ  ػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة  المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالجزائر

 األعضاء المعينين:-1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس شريط رابح -
 ؿ الوزير المكمؼ بالماليةممث عضو اوضاي موسى-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتربية الوطنية عضو بوعالـ اهلل محمد -
 ممثمة الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو سمسـو عائشة -
 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بايو عمر -
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 :المنتخبوناألعضاء -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصؼ األستاذية عضو عباس سعاد زوجة غوفي -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو طريؽ مسعودة زوجة صدار -
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو جعالب عبد اهلل -
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عمية عبد الوىاب -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو شروؾ اـ كمثـو زوجة اوربزاني-
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بمواضح ليندة زوجة بوجمعة-
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو حاج عمي نسيمة-
 الطمبة ممثؿ منتخب عف عضو مولواؿ ياسيف-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014 أفريل  21مؤرخ في  314رقم قــرار 

 مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة الشمف
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

جويمية  سنة  23الموافؽ  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة السمؼ، المعدؿ والمتمـ، 2001

غشت سنة  23الموافؽ  1424 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 39و 37 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف، 2003

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا  2011جواف  9المؤرخ في  406وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة الشمؼ.

  يقــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة 23ؽ المواف 1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة الشمؼ.

 : تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة الشمؼ، في الجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.2المادة 
 ا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذ3المادة 

 2014 أفريل  21حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 معة الشمفبجا قائمة أعضاء مجمس كمية التكنولوجيا
 الصفــــة االسم والمقب

 عميد الكمية، رئيسا عبدي بف عبد اهلل
 رئيس المجمس العممي لمكمية حسيف عبد القادر

 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بف حمو عبد السوفي
 رئيس قسـ ىندسة الطرائؽ محمودي العربي
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 رئيس قسـ اإللكتروتقني عمواش حاج
 اإللكترونيؾرئيس قسـ  قضاي عبد اهلل
 مدير مخبر بممداني بشير

 مدير مخبر طاىر عباس ميمود
 مدير مخبر لوكارفي العربي

 مدير مخبر زىموؿ حمو
 مدير مخبر واقد عبد اهلل

 مدير مخبر عاشور الجياللي
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ حجبار عبد القادر

 لمساعديفممثؿ منتخب عف األساتذة ا طاىري توفيؽ
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الميكانيكية معتوؽ سفياف

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ  اإللكترونيؾ بف عيسى شريؼ حمزة
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حضري محمد
 ؿ الخدماتممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعما قادري رضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 2014 أفريل  21مؤرخ في  315رقم قــرار 

 بجامعة الشمف ألعضاء مجمس كمية اليندسة المدنية والمعمارية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434عاـ ذي القعدة  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

جويمية  سنة  23الموافؽ  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة السمؼ، المعدؿ والمتمـ، 2001

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 39و 37 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف، 2003

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 حيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صال

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اليندسة المدنية  2011جواف  9المؤرخ في  410وبمقتضى القرار رقـ  -
 والمعمارية بجامعة الشمؼ.

  يقــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة الشمؼ.

ية بجامعة الشمؼ، في الجدوؿ : تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اليندسة المدنية والمعمار 2المادة 
 الممحؽ ليذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المادة 
 2014 أفريل  21حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بجامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس كمية اليندسة المدنية والمعمارية
 الصفـــــة االسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا قسوؿ  عمر
 س المجمس العممي لمكميةرئي رمعوف محمد

 رئيسة قسـ اليندسة المعمارية ىني شبرة خديجة
 رئيس قسـ اليندسة المدنية بف سعيد بولكباش
 رئيس قسـ الري بف عودة حميد
 مدير مخبر غريسي محمد
 مدير مخبر عراب أحمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المعمارية مخموؼ عمي

 منتخب عف األساتذة المساعديفممثؿ  بمخيثر مصطفى
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف مزياف الحاج

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ الري بف خدومة عمي
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة المعمارية بروجة عبد الحميدد عيسى

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة المدنية خرافة لحسف طيب
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات د القادربف مريـ عب
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات والي فؤاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 2014 أفريل  21مؤرخ في  316رقم قــرار 

 بجامعة الشمف اإلنسانية واالجتماعيةألعضاء مجمس كمية العموم 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

جويمية  سنة  23الموافؽ  1422عاـ جمادى األولى  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة السمؼ، المعدؿ والمتمـ، 2001

، 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 39و 37المادتاف  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما

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

ـو اإلنسانية والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العم 2011جواف  9المؤرخ في  413وبمقتضى القرار رقـ   -
 واالجتماعية بجامعة الشمؼ.

  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  بجامعة الشمؼ. القائمة االسمية

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الشمؼ، في الجدوؿ 2المادة 
 الممحؽ ليذا القرار.

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر 3المادة 
 2014 أفريل  21حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بجامعة الشمف ية واالجتماعيةقائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلنسان
 الصفة االسم والمقب

 عميد الكمية، رئيسا بوقشور محمد الصالح
 رئيس المجمس العممي لمكمية الميدي تقية محمد

 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية ميسـو ميمود
 رئيس قسـ عمـو االجتماعية إيالؿ نور الديف
 يفممثؿ منتخب عف األساتذة المساعد بف شرقي حميمي
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف بوادني صفية
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العمـو اإلنسانية خالفي مفيدة

 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العمـو االجتماعية بختاش خديجة
 ممثؿ منتخب  عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بمحارش إبراىيـ
 ممثؿ منتخب  عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مرشريؼ حجة مع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014 أفريل  21مؤرخ في  317رقم قــرار 

 مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الشمف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
جويمية  سنة  23الموافؽ  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،والمتضمف إنشاء جامعة السمؼ، المعدؿ والمتمـ 2001
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف 2003
 منو،

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ؿ عاـ ربيع األو  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـ  2011جواف  9المؤرخ في  413وبمقتضى القرار رقـ   -
 السياسية بجامعة الشمؼ.

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39مادة تطبيقا ألحكاـ ال :المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة الشمؼ.
مية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة الشمؼ، في الجدوؿ : تحدد القائمة االس2المادة 

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

 2014 أفريل  21جزائر في حرر بال                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بجامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية
 الصفـــــة االسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا نوري منير
 رئيس المجمس العممي لمكمية غربي محمد
 وف الخاصرئيس قسـ القان عبابسة حمزة

 رئيس قسـ القانوف العاـ بممديوني محمد
 رئي قسـ العمـو السياسية جبار عبد الجبار

 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف امحمدي بوزيانة أمينة
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف عمامرة حساف

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ القانوف العاـ سالـ عطية عبد الوىاب
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ القانوف الخاص ؼ نورخال

 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العمـو السياسية حمادي فتيحة
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قوالؿ فيروز

 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات طيب عمور الحاج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014 أفريل  21مؤرخ في  318رقم قــرار 
 وعموم التسيير بجامعة الشمف مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434عاـ  ذي القعدة 5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
جويمية  سنة  23الموافؽ  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة السمؼ، المعدؿ والمتمـ، 2001
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 39و 37 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف، 2003
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 حيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صال
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ  2011جواف  9المؤرخ في  411وبمقتضى القرار رقـ   -

 االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة الشمؼ.
  يقـــــرر

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة الشمؼ.
كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة الشمؼ، : تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2المادة 

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

 2014 أفريل  21الجزائر في حرر ب                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 كياألستاذ محمد مبار                                                                                              
ػ ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بجامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 الصفة االسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا بف نافمة قدور

 رئيس المجمس العممي لمكمية مداح عرابي الحاج
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية د حريريبوشعور محم
 رئيس قسـ عمـو التسيير بوفميح نبيؿ

 رئيس قسـ العمـو التجارية بربري محمد أميف
 مدير مخبر راتوؿ محمد

 مدير مخبر بمعزوز بف عمي
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو االقتصادية بطاىري عمي
 العمـو االقتصادية ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عرابة رابح

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو التسيير البشير عبد الكريـ
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو التسيير زيداف محمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو التجارية نوري منير

 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف مجاىدي فاتح
 عف األساتذة المساعديف ممثؿ منتخب مصنوعة أحمد
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو االقتصادية سيمي رضواف

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو التسيير بف مقنية عبد القادر
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو التجارية مالكي مناد

 ف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنيي براىيـ عزوز فتحي
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لطفي جماؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014 أفريل  21مؤرخ في  319رقم قــرار 

 مجمس معيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الشمف
 لي والبحث العممي،إن وزير التعميم العا

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

جويمية  سنة  23الموافؽ  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 عة السمؼ، المعدؿ والمتمـ،والمتضمف إنشاء جام 2001

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 39و 37 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف، 2003

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد التربية البدنية  2011جواف  9المؤرخ في  405وبمقتضى القرار رقـ   -
 والرياضية بجامعة الشمؼ.

  يقــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  61تطبيقا ألحكاـ المادة  ة األولى:الماد

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الشمؼ.
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: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الشمؼ، في الجدوؿ 2المادة 
 الممحؽ ليذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المادة 
 2014 أفريل  21حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعة الشمف قائمة أعضاء مجمس معيد التربية البدنية والرياضية

 الصفة االسم والمقب
 مدير المعيد، رئيسا مويسي فريد
 يدرئيس المجمس العممي لممع عكوش كماؿ
 رئيس قسـ إدارة األعماؿ الرياضية إفروجف نبيؿ
 رئيس قسـ النشاطات البدنية والتربية الرياضية طياب محمد

 رئيس قسـ التدريب الرياضي مخطاري عبد القادر
 مدير مخبر يحياوي محمد
 مدير مخبر تركي أحمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ التدريب الرياضي محمد وداؾ
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ التدريب الرياضي مراد أيت لونيس

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ إدارة األعماؿ الرياضية مخطاري عبد الحميد
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ إدارة األعماؿ الرياضية  إفروجف غنية

 ية الرياضيةممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ النشاطات البدنية والترب غزالي عبد القادر
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ النشاطات البدنية والتربية الرياضية بف حامد نور الديف
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ إدارة األعماؿ الرياضية بوبكر عبد القادر

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ التدريب الرياضي صابر خالد
 قسـ النشاطات البدنية والتربية الرياضيةممثؿ منتخب عف الطمبة ل قوادري نونة عيسى

 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لحمر مراد
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بيمولي فاطمة الزىراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014 أفريل  21مؤرخ في  320رقم قــرار 

 مجمس معيد العموم الزراعية بجامعة الشمف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
جويمية  سنة  23الموافؽ  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01يذي رقـ وبمقتضى المرسـو التنف -

 والمتضمف إنشاء جامعة السمؼ، المعدؿ والمتمـ، 2001
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 39و 37 بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة، 2003
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
لمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـ الزراعية وا 2011جواف  9المؤرخ في  409وبمقتضى القرار رقـ  -

 لدى جامعة الشمؼ.
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  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  61تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

رار إلى ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا الق2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمـو الزراعية بجامعة الشمؼ.

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمـو الزراعية بجامعة الشمؼ، في الجدوؿ الممحؽ ليذا 2المادة 
 القرار.

 ي.: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم3المادة 
 2014 أفريل  21حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس معيد العموم الزراعية بجامعة الشمف
 الصفة االسـ والمقب

 المعيد، رئيساندير  بوطيبة عبد القادر
 رئيس المجمس العممي لممعيد محمدي بوزينة محفوظ

 رئيس قسـ الري الزراعي بف زرقة نور الديف أحمد
 رئيسة قسـ تقنيات النبات ناجي دليمة

 مدير مخبر قوجيؿ محمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف بميادية محمد عبد اإللو

 مساعديفممثؿ منتخب عف األساتذة ال ناجي عمر
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ الري الزراعي قايؿ عبد القادر
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ تقنيات النبات واحدي حمزة

 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف الديف فتيحة
 ؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعما حباري محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بحثمخابر  يتضمن حل، 2014 أفريل  23مؤرخ في  322قــرار رقم 

 لدى بعض مؤسسات التعميم العالي 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

ة سبتمبر سن 11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

، 1999أكتوبر سنة  31الموافؽ  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،

، 1999أكتوبر سنة  31الموافؽ  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 9الذي يحدد قواعد مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 

أوت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، المعدؿ والمتمـ،، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا2003

ديسمبر سنة  29الموافؽ  1426ذو القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،2005

، 2013فؽ جانفي سنة الموا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات 2000يوليو سنة  25المؤرخ في  88وبمقتضى القرار رقـ  -
 التعميـ، المعدؿ،

ض مؤسسات ، المتضمف إنشاء مخابر لدى بع2001فيفري سنة  05المؤرخ في  42وبمقتضى القرار رقـ  -
 التعميـ، المعدؿ،

، المتضمف إنشاء مخابر لدى بعض مؤسسات التعميـ، 2002ماي سنة  28وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 المعدؿ،

، المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات 2008جواف سنة  19المؤرخ في  58وبمقتضى القرار رقـ  -
 التعميـ،

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2011سنة  ريؿ أف 11المؤرخ في  203وبمقتضى القرار رقـ  -
 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي  -
 .2013جواف  22و  21رتيا المنعقدة أياـ خالؿ دو 

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي، -
 

  يقــــــــرر
 1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  9تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

حؿ مخابر بحث لدى بعض  ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى1999أكتوبر سنة  31الموافؽ 
 مؤسسات التعميـ العالي.

 : تحدد قائمة مخابر البحث المنحمة لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحؽ ىذا القرار. 02المادة 
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 03المادة 

 2014 أفريل  23حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق القرار المتضمن حل مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 :3جامعة الجزائر 

 .مخبر اإلعالـ واالتصاؿ،1     
 جامعة تيارت:

 ،.مخبر كيمياء وبيئة2     
 جامعة عنابة:

 ـ وبيوتمويث المعادف،م.مخبر بيوفي3     
 :3جامعة قسنطينة 

 .مخبر المزر وتطبيقاتو،4     
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنموجيا:

 .مخبر الجغرافيا وتييئة اإلقميـ،5     
 جامعة وىران:

 .مخبر الماء والبيئة،6     
 وم والتكنموجيا:جامعة وىران لمعم

 .مخبر ىدرولوجية وتسيير المواد المائية،7     
 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة:

 .مخبر تسيير وحماية وتثميف األنظمة البيئية.8     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2012مارس  3المؤرخ في  59يحدد القرار رقم  2014 أفريل  27مؤرخ في  323رقم قــرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة، المعدل

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة،، والمتضم2013
 2005غشت سنة  16الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2010سبتمبر سنة  9الموافؽ  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  205-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2012مارس  3رخ في المؤ  59وبمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعي بالنعامة، المعدؿ.
 يقــــــرر

، المعدؿ، والمذكور أعاله كما 2012مارس  3المؤرخ في  59يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  لمادة األولى:ا
 ىو محدد في الجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.

 ر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينش :2المادة 
 2014 أفريل  27حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عي بالنعامةقائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجام

 األعضاء المعينين:-1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس برزوؽ بمقوماف -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو بوجادي الطيب -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتربية الوطنية عضو مبارؾ صديقي -
 ممثمة الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو فحاج الصديؽ عبد الرحما -
 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو مساح عبد الوىاب -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي عضو لعرج محمد -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعدؿ عضو سميماف محي الديف -
 الػػواليممثؿ  عضو مقري الطيب-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2014مارس  25المؤرخ في  275يتمم القرار رقم 2014أفريل   27مؤرخ في  324رقم قــرار 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي 
 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح

 2013سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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مايو سنة  23الموافؽ  1412ذي القعدة عاـ  20المؤرخ في  215-92وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
ي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـ، ، المتضمف إنشاء مركز البحث العمم1992

 منو، 4السيما المادة 
نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جي، السيما والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولو  2011
 منو، 13المادة 

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

مس إدارة ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مج2014مارس  25المؤرخ في  275وبمقتضى القرار رقـ  -
 مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

  يقـــــــرر
 والمذكور أعاله كما يمي: 2014مارس  25المؤرخ في  275تتمـ المادة األولى مف القرار رقـ  :المادة األولى

 ....................."المادة األولى:.............................)بدوف تغيير(...........
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي 

 والثقافي كما يمي:
 : النسبة لألعضاء اآلخرين

 السيدة رمعوف نورية/مديرة المركز،-
 السيد داود محمد/مدير وحدة بحث،-
 السيد عطوي براىيـ /مدير وحدة بحث،-
 يعالوي احمد/مدير وحدة بحث،السيد -
 السيدة بف إدير فتيحة/مديرة وحدة بحث،-
 السيد بكوش عمارة/رئيس المجمس العممي،-

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2014أفريل  27حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 ذ محمد مباركياألستا                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2013ماي  13المؤرخ في   352يتمم القرار رقم  2014 أفريل  27مؤرخ في  325رقم قــرار 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2013سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13رقـ بمقتضى المرسـو الرئاسي  -
 والمتضمف تعييف ة أعضاء الحكومة،

 2005غشت سنة  16الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 10لمادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما ا

 2010سبتمبر سنة  9الموافؽ  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 2المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، السيما المادة 
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يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،، الذ2013

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2013ماي  13المؤرخ في  352وبمقتضى القرار رقـ  -
 الجامعي بالبيض.

  يقـــــــرر
أعاله، كما ىو محدد والمذكور  2013ماي  13المؤرخ في  352يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:

 في الجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  2المادة 

 2014أفريل  27حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
 األعضاء المعينين:-1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس خالفي عمي -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو مسعودي بف عودة ايوب -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتربية الوطنية عضو الباز عبد الوىاب -
 ممثمة الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو تاج الديف محمد -
 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عمار عمر -
 ممثمة الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي- عضو زيدور فاطمة -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعدؿ وعض سميماف محي الديف -
 ممثؿ الوالػػػي عضو بوبكر الطيب-

 

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

  2013سبتمبر  25المؤرخ في  717 يعدل القرار رقم 2014 أفريل  30مؤرخ في  326رقم قــرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  مجمس إدارة المركز الجامعي بتيسمسيمت

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 حكومة،والمتضمف تعييف ة أعضاء ال
 2005غشت سنة  16الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2008 يوليو سنة 9الموافؽ  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  203-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت، السيما المادة 
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2013سبتمبر  25المؤرخ في  717وبمقتضى القرار رقـ  -

 المركز الجامعي بتيسمسيمت.
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  يقـــــــرر
والمذكور أعاله كما ىو  2013سبتمبر  25المؤرخ في  717يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:

 محدد في الجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة  :2المادة 

 2014 أفريل  30حرر بالجزائر في                                                                                       
 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة المركز الجامعي بتيسمسيمتقائمة أعضاء مجمس إدار 
 األعضاء المعينين:-1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس خالدي مدربؿ -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو بوعدالوي سالـ -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتربية الوطنية عضو رزقي أحمد -
 ممثمة الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو د الحميـبوطرفة عب -
 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بورغيدة زوبير-
 ممثمة الوزير المكمؼ بالعدؿ عضو بوبكر نجمة-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ ة التشغيؿ والضماف االجتماعي عضو البواعمي أحمد-
 الوزير المكمؼ بالتجارة ممثؿ عضو شادؿ محمد-
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار عضو تمنطيط جماؿ الديف-
 ممثؿ الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو داىؿ محمد-
 ممثؿ الوالػػػي عضو ولد عامر محمود-

 

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

  2012جويمية  16المؤرخ في  191يعدل القرار رقم ، 2014ماي  05مؤرخ في  329رقم قــرار 
 من أجل الحصول عمى شيادة الدكتوراه الذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2013سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف ة أعضاء الحكومة،
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي والبحث العممي،، الذي يحدد صالحيات وزير التعمي2013
والذي يحدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف أجؿ  2012جويمية  16المؤرخ في  191وبمقتضى القرار رقـ  -

 الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،
  يقـــــــرر

ذي يحدد تنظيـ التكويف ال 2012جويمية  16المؤرخ في  191يعدؿ ىذا القرار أحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
 في الطور الثالث مف ألجؿ الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ.

والمذكور أعاله، وتحرر كما  2012جويمية  16المؤرخ في  191مكرر مف القرار رقـ  13تعدؿ المادة  :2المادة 
 يمي:

 ستحقاؽ وفقا لمنسب اآلتية:مكّرر : يحدد الترتيب النيائي لممترشحيف حسب درجة اال 13المادة "
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 مف العالمة المحصمة تبعا لدراسة الممؼ. (% 25خمسة وعشرون بالمائة )-
 مف العالمة المحصمة في االختبارات الكتابية لممسابقة. (% 75خمسة وسبعون بالمائة )-

ـّ االنتقاء بيف المترشحيف المتساويف في عالمات الترتيب النيائي عمى أساس مسارىـ الدّ  راسي خالؿ يت
 ".الّطور األّوؿ )الّميسانس(

والمذكور أعاله، ويحرّر كما ىو مرفؽ بيذا  2012جويمية  16المؤّرخ في  191يعّدؿ ممحؽ القرار رقـ  :3المادة 
 القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف بوزارة الّتعميـ العالي والبحث العممي ورؤساء مؤّسسات  :4المادة 
الّتعميـ العالي، كّؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث 

 العممي.
 2014 ماي 05حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  191يعّدل ممحق القرار رقم  2014مــاي  05المؤّرخ في  329ممحق القرار رقم 

 -يحّدد كيفيات االنتقاء األّولي لممترّشحين عمى أساس دراسة الممفّ - 2012جويمية  16المؤّرخ في 
 

 ممّف الترّشح-1
 :يتضّمن الممّف الوثائق الّتالية

 ،)طمب ترّشح يتضّمف بيانات المعني )رقـ الياتؼ، النّقاؿ، الفاكس، البريد اإللكتروني 
 ،نسخة عف شيادة البكالوريا مصادؽ عمييا 
 ،نسخة عف كّؿ مف شيادة الّطور األّوؿ وشيادة الّطور الثّاني )ليسانس وماستر( مصادؽ عمييما 
  ّور الثّاني مصادؽ عمييا،نسخة عف كشوؼ العالمات لكّؿ مف الّطور األّوؿ والط 
 ،نسخة عف الوثيقة الوصفية لممعارؼ والمؤّىالت المكتسبة المرفقة بشيادة الماستر 
 ،ترخيص مف الييئة المستخدمة لممترّشح األجير 
 .ظرؼ بطابع بريدي يحمؿ عنواف المترّشح 

 استالم ممّفات الترّشح-2
لتحاؽ بالّتكويف في الّطور الثّالث بصفة قبمية، يجب أف تحّدد تخّصصات الماستر اّلتي تتيح إمكانية اال

وتتوّلى ذلؾ لجنة الّتكويف في الّدكتوراه مف خالؿ عرض الّتكويف، وفي حاالت أخرى فإّنو يتوّجب تحديد 
 الوحدات األساسية المعتمدة في ذلؾ.

 دراسة ممّفات الترّشح )االنتقاء األّولي لممترّشحين(-3
ـّ عبر مرحمتيف:  تت

 ماستر(-.م.د )ليسانسل: االنتقاء األّولي لممترّشحين اّلذين زاولوا دراستيم وفقا لنظام ألولىالمرحمة ا. 
ـّ إجراء ترتيب أّولي عمى أساس العالمة "ع" واّلتي تمّثؿ جداء معّدؿ الماستر .1 م  م  يت

 
 )  

 " اّلذي يراعي ترتيب المترّشح في دفعتو.αوالمعامؿ الّتصحيحي "
 

م  م ع = 

 
 x  α 
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 " كما يمي:αيعّرؼ المعامؿ  "
 α    =1.00 ( األوائؿ،%10بالّنسبة لممترّشحيف العشرة بالمائة ) 
 α    =0.80 ( التّاليف،%25بالّنسبة لمخمسة والعشريف بالمائة ) 
 α    =0.70 ( الّتاليف،%30بالّنسبة لمّثالثيف بالمائة ) 
 α    =0.60 ( التّاليف،%25) بالّنسبة لمخمسة والعشريف بالمائة 
 α    =0.50 ( المتبّقيف،%10بالّنسبة لمعشرة بالمائة ) 
 ". βيتـ الّتقييـ عمى أساس العالمة "ص" اّلتي تساوي جداء العالمة "ع" والمعامؿ الّتصحيحي " .2
 
 

 " كما يمي:βيعرؼ المعامؿ "
 β  =1.00 ،بالنسبة لممترّشح المقبوؿ بدوف تعويض وال استدراؾ وال إعادة 
 β  =0.80 ،بالنسبة لممترّشح المقبوؿ بتعويض ومف دوف استدراؾ وال إعادة 
 β  =0.60 ،بالنسبة لممترّشح المقبوؿ باستدراؾ ومف دوف إعادة 
 β  =0.40 ،بالنسبة لممترّشح المقبوؿ المعيد 

 العالمة الّنيائية لمممّؼ. 20تمثؿ العالمة ص/
 :الحائزيف عمى شيادة ميندس دولة وشيادة ماستر:االنتقاء األّولي لممترّشحيف  المرحمة الثّانية 

م  م يتـ حساب المعدؿ العاـ 

 
 وفؽ القاعدة التّالية:  

 
 
 

 " في تحديد العالمات الّنيائية الممنوحة لممّفات المترّشحيف.βو ""α"يستعاف بالمعامميف الّتصحيحّييف 
  أجنبية معادلة ومعترف بيا:االنتقاء األّولي لممترّشحين الحائزين عمى شيادة ماستر 

تخضع ىذه الفئة مف المترّشحيف لنفس إجراءات الّترتيب وحساب المعّدالت المقّررة أعاله، وتّقرر لجنة 
 الّتكويف في الّدكتوراه بشأف الحاالت االستثنائية.

ُيعتّد، في ، "β"و "α"إذا لـ تشمؿ ممّفات مترّشحي ىذه الفئة عمى عناصر توظيؼ المعامميف الّتصحيحّييف 
 ىذه الحالة، بالقيـ األدنى ليما أثناء عممّية الّتقييـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  06مؤرخ في  330رقم  قــرار

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمــــري بالبميدة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13مقتضى المرسـو الرئاسي رقـ ب -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

ديسمبر سنة  29الموافؽ  1426ذو القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما الفصؿ الثاني منو،يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد  2005

يتضمف  2008يوليو  14الموافؽ  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 تحويؿ المدرسة الوطنية العميا لمػػػػػري إلى مدرسة خارج الجامعة،

 x  βص = ع 

( + % 40المعّدل العام للّسنة الخامسة )بنسبة  ( +% 40المعّدل العام للّسنة الّرابعة )بنسبة 

 .% 20)أو ملحق الّتكوين ( بنسبة  2عالمة مذّكرة الماستر 
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 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ألوؿ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .2014فيفري  26وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمػػري بالبميدة بتاريخ  -
 

 

  يقــــــــرر
ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  500-05التنفيذي رقـ  تطبيقا ألحكاـ  الفصؿ الثاني مف المرسـو المادة األولى:

يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا  2005سبتمبر  24الموافؽ  1426
وسيرىا والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 

 ػدة.لممدرسة الوطنية العميا لمػػػري بالبميػ
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية لمػػػري بالبميدة بالجدوؿ الممحؽ بيذا 2المادة 

 القرار.
 ( ابتداء مف تاريخ إمضاءه. 01: يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة )3المادة 
الوطنية العميا لمػػري بالبميدة، كؿ فيما  : يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة4المادة 

 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2014 ماي 06حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفة االسم والمقب
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بف حفيظ محمد السعيد

 مدير مساعد لمتكويف المتواصؿ والعالقات الخارجية حساف محمد
 لمتكويف لما بعد التدرج والبحث العممي مدير مساعد مدي محمد

 مدير مساعد لمدراسات في التدرج والشيادات خوجات قصبة عمر
 رئيس قسـ التييئة وىندسة الري مييوبي مصطفى كماؿ

 رئيس سقـ الري الحضري عماري عبد اليادي
 رئيس قسـ السقي وتصريؼ المياه حبوش عبد الحميد

 مية لقسـ التييئة وىندسة الريرئيس المجنة العم ختاؿ الطاىر
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري الحضري صالح بوعالـ

 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" لقسـ التييئة وىندسة الػري حاج صدوؽ أحمد
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" لقسـ السقي وتصريؼ المياه بف الوكمي بشير

 ذة المحاضريف قسـ "ب" لقسـ الري الحضريممثؿ عف األسات جالب محمد
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" عزيز وىيبة
 مديرة مخبر تعبئة وتقييـ الموارد المائية طوايبية بنينة

 مديرة مخبر ىندسة الماء والمحيط مدي ىند
 مديرة المكتبة طالحي صبرينة
 استاذ مشارؾ قميعي جعفر

 استاذ بجامعة البميدة صالحبف الشيخ الحسيف محمد ال
 استاذ بجامعة البميدة بويوسؼ عبد اهلل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ي ام 11مؤرخ في  331رقم  قــرار
 2المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة البميدة 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44عة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة يحدد مياـ الجام 2003
ابريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 12وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتاريخ  -

 .13/02/2014و
  يقـــــــرر

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03تنفيذي رقـ مف المرسـو ال 44تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير 
 .2بجامعة البميدة

ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة : تحدد الق2المادة 
 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. 2البميدة 

كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  2العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة  : يكمؼ المدير3المادة 
 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي ينشر في النشرة ا

 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       
 ي والبحث العمميوزير التعميم العال                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمس العمميممحق بالقرار يتضمن أعضاء الم
 الصفة االسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لسموس مبارؾ
 عميد الكمية درحموف ىالؿ

 نائب العميد المكمؼ بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوشامة مصطفى
 ات والمسائؿ المرتبطة بالطمبةنائب العميد المكمؼ بالدراس دراوسي مسعود
 رئيس قسـ عمـو التسيير بيشاري كريـ

 رئيس قسـ العمـو التجارية مراكشي محمد لميف 
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية محفوظ مراد
 رئي المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير لموشي محمد

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بف حمودة فطيمة
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية مسعداوي يوسؼ
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ عمـو التسيير منصوري الزيف
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 ممثؿ عف أساتذة التعميـ العالي لقسـ العمـو التجارية خاليص صالح
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" لقسـ العمـو التجارية حنيش الحاج

 ممثمة عف أساتذة التعميـ العالي لقسـ العمـو االقتصادية ضراوي ساسيةخ
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ العمـو االقتصادية يدو محمد

 مدير مخبر غزازي عمر
 مدير مخبر ناصر مراد

 مدير مخبر بوخاري محمد
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بوكريؼ زىير

 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " ا" عادؿ مزوغ
 مسؤوؿ المكتبة عمار موىوب محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014ي ام 11مؤرخ في  332رقم  قــرار

 2ةلقسم العموم االقتصادية لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة البميد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
ابريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014فيفري  12وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بتاريخ  -

 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03ذي رقـ مف المرسـو التنفي 48تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية لكمية العمـو االقتصادية 
 .2والتجارية وعمـو التسيير بجامعة البميدة 

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية 2المادة 
 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. 2وعمـو التسيير بجامعة البميدة 

يخصو، بتنفيذ ىذا القرار كؿ فيما  2: يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة 3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػ ػػػػػػػ  ػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة االسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بف حمودة فطيمة
 رئيس القسـ محفوظ مراد

 أستاذ التعميـ العالي خضراوي ساسية
 أستاذ التعميـ العالي بوخاري محمد
 ليأستاذ التعميـ العا ناصر مراد
 أستاذ محاضر قسـ " أ " يدو محمد
 أستاذ محاضر قسـ " ب " عامر بشير
 أستاذ مساعد قسـ " أ " يخمؼ رابح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014ماي  11مؤرخ في  333رقم  قــرار

 2والتجارية وعموم التسيير بجامعة البميدة  لقسم العموم التجارية لكمية العموم االقتصادية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424ى الثانية عاـ جماد 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
ابريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13قتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبم -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014فيفري  12وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بتاريخ  -

 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48ا ألحكاـ  المادة تطبيق المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

جارية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية لكمية العمـو االقتصادية والت
 .2وعمـو التسيير بجامعة البميدة 

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية 2المادة 
 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. 2وعمـو التسيير بجامعة البميدة 

كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  2يف ومدير جامعة البميدة : يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالي3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة االسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية مسعداوي يوسؼ
 رئيس القسـ مراكشي محمد لميف

 أستاذ التعميـ العالي خاليص صالح
 أ "استاذ محاضر قسـ "  حنيش الحاج
 أستاذ محاضر قسـ " ب " طالبي محمد

 أستاذ محاضر قسـ " ب " عمر زواوي حمزة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " قاسي ياسيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  11مؤرخ في  334قــرار رقم 

 2ية والتجارية وعموم التسيير بجامعة البميدةلقسم عموم التسيير لكمية العموم االقتصاد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424دى الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
ابريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسـو التنفيذي رقـ وب -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014فيفري  12وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بتاريخ  -
 

  يقـــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48حكاـ  المادة تطبيقا أل المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير لكمية العمـو االقتصادية والتجارية 
 .2عمـو التسيير بجامعة البميدة و 

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير لكمية العمـو االقتصادية والتجارية 2المادة 
 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. 2وعمـو التسيير بجامعة البميدة 

كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  2امعة البميدة : يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ج3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ  ػػ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير لمشي محمد
 رئيس القسـ بيشاري كريـ
 أستاذ التعميـ العالي لسموس مبارؾ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " منصوري الزيف
 اذ محاضر قسـ " أ "أست غردي محمد
 أستاذ محاضر قسـ " ب " شويح محمد
 أستاذ مساعد قسـ " أ " عمي حمزة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014ماي  11مؤرخ في  335رقم  قــرار

 2لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة البميدة
 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 44اعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقو  2003

ابريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013

 2013جانفي سنة  30فؽ الموا 1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .13/02/2014و  11وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بتاريخ  -
 

  يقـــــرر
جمادى الثانية عاـ  04ي المؤرخ ف 279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 .2تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة البميدة

بالجدوؿ  2وؽ والعمـو السياسية بجامعة البميدة: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحق2المادة 
 الممحؽ بيذا القرار.

كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  2: يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة 3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة االسم والمقب
 ية الحقوؽ والعمـو السياسيةرئيس المجمس الممي لكم سرير ميمود
 عميد الكمية رامي حميـ
 نائب العميد المكمؼ بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية رموؿ خالد

 نائب العميد المكمؼ بالدراسات والمسائؿ المرتبطة بالطمبة بربارة عبد الرحماف
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 رئيس قسـ القانوف الخاص عقاب عبد الصمد
 رئيس قسـ القانوف العاـ صوادقية ىاني

 رئيس قسـ العمـو السياسية قدياف سميـ
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بوبكر مصطفى
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ برحماني محفوظ
 ممثؿ عف أساتذة التعميـ العالي لقسـ القانوف الخاص بوسيوة نور الديف

 اتذة التعميـ العالي لقسـ القانوف العاـممثؿ عف أس أحمد بمقاسـ
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ القانوف العاـ مجاىدي ابراىيـ

 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " غريب مميكة
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " كواتي فاطمة الزىراء

 مسؤولة المكتبة حاج محمد بيية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  11مؤرخ في  336قــرار رقم 
 2المجنة العممية لقسم القانون العام لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة البميدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
ابريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو الت -

 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .28/01/2014و  26ناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بتاريخ وب -

 

  يقــــــــرر
 
 
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية 
 .2بجامعة البميدة 

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية 02المادة 
 جدوؿ الممحؽ بيذا القرار.بال 2بجامعة البميدة 

كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  2: يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة 03المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  الذي ينشر في

 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحـــق بالقـــرار يتضمــن أعضــاء المجنــــة العمميــــة
 الصفة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ برحماني ىاني
 رئيس القسـ صوادقية ىاني

 أستاذ محاضر قسـ " أ " جبار صالح الديف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " مجاىدي ابراىيـ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " مسراتي سميمة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " حمـو جعفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ي ام 11مؤرخ في  337قــرار رقم 

 2العممية لقسم القانون الخاص لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة البميدةالمجنة 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ي رقـ وبمقتضى المرسـو التنفيذ -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 48يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003

ابريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،2ضمف إنشاء جامعة البميدة والمت 2013

 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .28/01/2014و  26وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بتاريخ  -
 

  ــــــرريقــ
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
كمية الحقوؽ والعمـو السياسية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص ل

 .2بجامعة البميدة 
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية 2المادة 

 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. 2بجامعة البميدة 
كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  2معة البميدة : يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جا3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػ
 ممحـــق بالقـــرار يتضمــن أعضــاء المجنــــة العمميــــة

 الصفة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بوبكر مصطفى

 رئيس القسـ عقاب عبد الصمد
 أستاذ محاضر قسـ " أ " خميؿ عمرو
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 " أ "أستاذ محاضر قسـ  براؼ دليمة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بوشمة خالد
 أستاذ محاضر قسـ " ب " شريؼ ىنية
 أستاذ مساعد قسـ " أ " كحيؿ حياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  11مؤرخ في  338رقم  قــرار

 2عة البميدةالمجمس العممي لكية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجام
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

شت سنة غ 23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 44يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003

ابريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013

 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .27/02/2014و  13وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بتاريخ  -
 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  بجامعة البميدة 
2. 

 2د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة البميدة : تحد2المادة 
 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  2المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة  : يكمؼ3المادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي. الذي ينشر في النشرة الرسمية ل

 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       
 العممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 لمجمس العمميممحـــق بالقـــرار يتضمــن أعضــاء ا
 الصفة االسم والمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية محي الديف عبد العزيز
 عميد الكمية معتوؽ جماؿ
 نائب العميد المكمؼ لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية رتيمي الفضيؿ
 لمسائؿ المرتبطة بالطمبةنائب العميد المكمؼ بالدراسات وا درواش رابح

 رئيس قسـ العمـو االجتماعية زعموشي رضواف
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية نقار سيد أحمد
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 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية قاسيمي ناصر
 ممثؿ عف أساتذة التعميـ العالي لقسـ العمـو االجتماعية عيادي سعيد

 مدير مخبر بوسالـ عبد العزيز
 مدير مخبر لورسي عبد القادر
 مدير مخبر سواكري الطاىر

 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " زداـ حدة
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " مديني بشير
 مسؤولة المكتبة فنطازي أحمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية ألعضاء يحدد القائمة االسم 2014ماي  11مؤرخ في  339رقم  قــرار

 2المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة البميدة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 مة،، المتضمف تعييف أعضاء الحكو 2013

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 48يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003

ابريؿ سنة  15افؽ المو  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013

 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .2014فيفري  03جانفي و  29ة بتاريخ وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعي -
 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

عضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية لكمية العمـو اإلنسانية تحديد القائمة االسمية أل
 .2واالجتماعية بجامعة البميدة 

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية 2المادة 
 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. 2بجامعة البميدة 

كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  2: يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة 3دة الما
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  الذي ينشر

 2014 ماي 11جزائر في حرر بال                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػػػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ  ػ

 ممحـــق بالقـــرار يتضمــن أعضــاء المجنة العممية
 الصفة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية قاسيمي ناصر

 رئيس القسـ زعموشي رضواف
 أستاذ التعميـ العالي ف عبد العزيزمحي الدي
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 أستاذ التعميـ العالي عيادي سعيد
 أستاذ محاضر قسـ " أ " شويمات كريـ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " أوموسى ذىبية

 أستاذ محاضر قسـ " أ " العقوف كماؿ الديف
 أستاذ محاضر قسـ " ب " تمي عبد الرحماف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " مدني محمد توفيؽ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية 2014مـاي  11مؤرخ في  340قــرار رقم 
 2ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة البميدة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
ابريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014فيفري  12و  06و  04جتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بتاريخ وبناء عمى محضر ا -
 

  يقــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ىذا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 .2تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة البميدة 

بالجدوؿ الممحؽ  2: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة البميدة 2المادة 
 بيذا القرار.

كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  2ويف العالييف ومدير جامعة البميدة : يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتك3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـــق بالقـــرار يتضمــن أعضاء المجمس العممي
 الصفة االسم والمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات عبدلي محمد السعيد
 عميد الكمية براكني دليمة

 نائب العميد المكمؼ بالبيداغوجيا بوخاوش سعيد
 نائب العميد المكمؼ بما بعد التدرج والبحث العممي عباس جويدة
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية كشيدة نواؿ

 رئيس قسـ المغة اإليطالية مويسي المية
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا سرير عبد اهلل فوزية

 رئيس قسـ المغة الفرنسية حشادي سمير
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 لقسـ المغة العربية وآدابيارئيس المجنة العممية  قرطي خميفة
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لقسـ المغة اإلنجميزية جميات المية
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لقسـ المغة اإليطالية توزويرت مجيد
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لقسـ المغة اإليطالية خالدي شيرزاد
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ المغة العربية وآدابيا دالعماري أمحم
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لقسـ المغة الفرنسية بداؾ ذىبية

 مدير مخبر بف لعالـ مخموؼ
 مدير مخبر ساسي عمار

 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بمعزوقي محمد
 ألساتذة المساعديف قسـ " أ "ممثؿ عف ا بف جعفر كماؿ
 مسؤولة المكتبة أوشاف أمينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014ماي  11مؤرخ في  341قــرار رقم 

 2المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا لكمية اآلداب والّمغـــــــات بجامعة البميدة 
 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2013

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 48لخاصة بتنظيميا السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد ا 2003

ابريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013

 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .2014فيفري  04و  03وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الّمغة العربية وآدابيا بتاريخ  -
 

 

  يقــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04في المؤرخ  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا لكمية اآلداب والّمغػػات 
 .2بجامعة البميدة

لمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا لكمية اآلداب والّمغػػات بجامعة : تحدد القائمة االسمية ألعضاء ا2المادة 
 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. 2البميدة 

كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  2: يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة 3المادة 
 عالي والبحث العممي. الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميةممحـــق بالقـــرار يتضمــن أعضاء الّمجنة العم
 الصفة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا قرطي خميفة

 رئيس القسـ سرير عبد اهلل فوزية
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 أستاذ التعميـ العالي الوالي بوجمعة
 أستاذ التعميـ العالي ساسي عمار
 أستاذ محاضر قسـ " أ " حميداتو عمي
 أستاذ محاضر قسـ " ب " مدلفاؼ سميمة

 أستاذ مساعد قسـ " أ " دينة نصيرةبو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة قائمة 2014ماي  11مؤرخ في  342قــرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  17الموافؽ  1419ربيع الثاني سنة  24ي المؤرخ ف 254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

، المتعمؽ بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيؿ الجامعي، المعدؿ والمتمـ، السيما 1998
 منو،  113و  9المادتيف 

المة، ، والمتضمف إنشاء جامعة ق2001سبتمبر سنة  18المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المعدؿ،

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-02وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -
 ، المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة، المعدؿ والمتمـ،2003

ر سنة يناي 30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013

  يقــــــــرر
 

غشت سنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  113و 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
لمحصوؿ ، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيؿ جامعة قالمة لمتكويف 1998

 عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيؿ الجامعي ومنحو.
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لتأىيؿ الجامعي في ممحؽ ىذا القرار.2المادة 
( سنوات ابتداء مف تاريخ 04: يبقى التأىيؿ الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع )3المادة 

 17المؤرخ في  254-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  115و 12مادتيف إمضائو، مع التقيد بأحكاـ ال
 المذكور أعاله. 1998غشت 

 : يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمة كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار. 4المادة 
 العممي. القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث  :  ينشر ىذا5المادة 

 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2014ماي  11المؤرخ في  342ممحق بالقرار رقم 
 تخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعييحدد قائمة ال

 جامعـــــة قالمــــــة
 عموم الفيزياء -
 الكيمياء الصناعية -
 اليندسة المدنية -
 اليندسة الميكانيكية -
 اليندسة الكيربائية -

ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ــ
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 يتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي 2014ماي  11مؤرخ في  343قــرار رقم 
 لي لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحولمتكوين اآل

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  17الموافؽ  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

تأىيؿ الجامعي، المعدؿ والمتمـ، السيما ، المتعمؽ بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وال1998
 منو،  113و  9المادتيف 

ديسمبر سنة  29الموافؽ  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد مياـ المدرسة خارجي الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا.2005

، يتضمف 2008يوليو سنة  14الموافؽ  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08بمقتضى المرسـو التنفيذي  -
 تحويؿ المعيد الوطني لإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ممي، ، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع2013

  يقــــــــرر
غشت سنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  113و  9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيؿ المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ 1998
 ظيـ التأىيؿ الجامعي.اآللي لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتن

 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لتأىيؿ الجامعي في ممحؽ ىذا القرار.2المادة 
( سنوات ابتداء مف تاريخ 04: يبقى التأىيؿ الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع )3المادة 

 17المؤرخ في  254-98قـ مف المرسـو التنفيذي ر  115و  12إمضائو مع التقيد بأحكاـ المادتيف 
 المذكور أعاله. 1998غشت 

: يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي، كؿ فيما 4المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار .

 :  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 5المادة 
 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2014ماي  11المؤرخ في  343ممحق بالقرار رقم 

 فتوحة لمتأىيل الجامعييحدد قائمة التخصصات الم
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 أعــــــــــالم آلــــــــــــي -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ،2014 يام 11مؤرخ في  344قــرار رقم 
 3ألعضاء المجمس العممي لجامعة قسنطينة

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
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غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 لخاصة بتنظيميا السيما الفصؿ األوؿ منو، المعدؿ والمتمـ،يحدد مياـ الجامعة والقواعد ا 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافؽ  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،3والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

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

 لمختمؼ األسالؾ. 3وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لجامعة قسنطينة  -
 

  يقـــــرر
 

جمادى الثانية  04المؤرخ في  279-03تطبيقا ألحكاـ الفصؿ األوؿ مف المرسـو التنفيذي رقـ  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعالىف ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23لموافؽ ا 1424عاـ 

 .3تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة قسنطينة 
 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. 3تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة قسنطينة  :2المادة 
 ( ابتداء مف تاريخ إمضاءه.01ذا القرار لمدة سنة )يسري مفعولو ى :3المادة 
، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار 3المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة  : يكمؼ4المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
 2014 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ
 ممحـــق بالقـــرار يتضمــن أعضاء الّمجنة العممية

 الصفة االسـ والمقب
 المجمس العممي لمجامعة ، رئيس3مدير جامعة قسنطينة  بوكرزازة حسني
 نائب المدير بوحالسة محمد

 نائب المدير ريبوح بشير
 نائب المدير  بف عباس شوقي
 نائب المدير مساسي نادية
 عميد كمية العمـو السياسية بوريش رياض
 عميد كمية اليندسة المعمارية والتعمير رواؽ جميمة

 يةعميد كمية اليندسة الصيدالن مناعي عبد السالـ
 عميد كمية الطب بوزيتونة محجوب

 مدير معيد تسيير التقنيات الحضرية عميرش حمزة
 عميد كمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري ولكعيبات ادريس

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو السياسية بوروبي عبد المطيؼ
 مارية والتعميررئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المع وطاس عبدو صميحة

 رئيس المجمس لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بف ميسي لحسف
 ممثؿ عف أساتذة التعميـ العالي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بف عباس سامية
 ممثؿ عف أساتذة التعميـ العالي لكمية الطب بف أحسف كريمة

 ية الطبممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لكم شامع فريدة
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري بف لطرش ليمى
 ممثؿ عف أساتذة التعميـ العالي لكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري عجريـ طاىر
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 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بوطغاف مراد
 ف األساتذة المساعديف قسـ " أ "ممثؿ ع بوزياف صدوؽ

 شخصية خارجية رواؽ عبمة
 شخصية خارجية ساحمي محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مايو  31المؤرخ في  202يعدل القرار رقم  2014ماي  13مؤرخ في  345رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف، المعدل
 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يونيو سنة  23الموافؽ  1422جمادى األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ،والمتضمف إنشاء جامعة الشمؼ 2001
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
،الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2012مايػو  31المؤرخ في  202وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة الشمؼ، المعدؿ. 
  يقـــــــرر

، المعدؿ والمذكور أعاله، كما 2012 يوما 31المؤرخ في  202بالقرار رقـ لممحؽ يعدؿ الجدوؿ ا المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2014 ماي 13حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمــف

 األعضــــــــاء المعنييــــــــــن: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب
 التعميـ العالي والبحث العمميممثؿ الوزير المكمؼ ب رئيس شاىد العربي
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو لكحؿ محمد
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عابد بشيخ

 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو فشيت أبو بكر
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتربية الوطنية عضو جمعي بمقاسـ
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعية ضوع لعربي عيسى 
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصناعة والمناجـ عضو اليالـ بمخير
 ممثؿ الوزير المكمؼ باألشغاؿ العمومية عضو زيدي محمد
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالفالحة والتنمية الريفية عضو زواني حميد
 مكمؼ بالموارد المائيةممثؿ الوزير ال عضو كشود السبتي

 ممثؿ الوالي. عضو ضويفي فوضيؿ
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 : المنتخبوناألعضــــــــاء  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية العمـو عضو عمي بف عمارة عبد القادر
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو غربي محمد

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو الميديتقية محمد حساف 
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو شارؼ عبد القادر

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المدنية والمعمارية عضو عراب أحمد
 البدنية والرياضة ممثؿ منتخب عف األساتذة لمعيد التربية عضو تركي أحمد

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو الزراعية عضو محمدي بوزينة محفوظ
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو لعاطؼ محمد

 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو رخروخ عبد المجيد
 نييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتق عضو قوالؿ فريدة

 ممثؿ منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو حباؿ بف شرقي
 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو ساكر خميفة

 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو نجاري عبد القادر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل جامعة ورقمة يتضمن تأىي 2014مـاي  14مؤرخ في  346رقم  قــرار
 ول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحوصلمتكوين لمح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  17الموافؽ  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

المتخصص والتأىيؿ الجامعي، المعدؿ والمتمـ، السيما ، المتعمؽ بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج 1998
 منو، 113و 9المادتيف 

، المتضمف إنشاء جامعة ورقمة، 2001جويمية سنة  23المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المعدؿ والمتمـ،

غشت سنة  23فؽ ، الموا1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة، المعدؿ والمتمـ،2003

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

  يقـــــــرر
غشت  17المػؤرخ فػي  254-98مف المرسـو التنفػػيذي رقـ  113و 9: تطبيقا ألحكاـ المادتيف ىالمادة األول

، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيؿ جامعة ورقمة لمتكويف لمحصوؿ 1998
 عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيؿ الجامعي ومنحو.

 لمفتوحة لمتأىيؿ الجامعي في ممحؽ ىذا القرار.تحدد قائمة التخصصات ا :2المادة 
( سنوات ابتداء مف تاريخ 04يبقى التأىيؿ الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :3المادة 

 17الػمؤرخ في  254-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  115و  12إمضائو، مع التقيد بأحكاـ المادتيف 
 المذكور أعاله. 1998غشت 

 يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار. :4مادة ال
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :5المادة 

 2014 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 محمد مباركياألستاذ                                                                                              
ػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ
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 مــاي يحدد قائمة 14المؤرخ في  346ممحـــق بالقـــرار رقم 
  2014 التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعــي

 جــامعـة ورقمـــة
 

 عموم الفيزيــاء -
 ــاءعموم الكيمي -
 العموم الفالحيـة -
 العموم البيولوجية -
 عمم النفـــس -
 المغة واألدب العربي -
 العموم االقتصادية وعموم التسيير -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مؤرخ يحدد القائمة االسمية، 2014مــاي  14مؤرخ في  347رقم  قــرار

 ألعضاء المجمس العممي لجامعة سوق أىراس
 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 20صة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخا 2003

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .2014 أفريؿ  14امعة بتاريخ وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة في المجمس العممي لمج -
  يقـــــــرر  

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت  23الموافؽ  1424

 العممي لجامعة سوؽ أىراس. القائمة االسمية ألعضاء المجمس
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سوؽ أىراس بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. :2المادة 
 ( ابتداء مف تاريخ إمضائو.01يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة ) : 3المادة 
ىراس، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ العالييف ومدير جامعة سوؽ أ :4المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 األستاذ محمد مباركي                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفـــــــة االسم والمقب
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بريش يوسؼ

 ثالث والتأىيؿ الجامعي والبحث العممي.نائب مدير الجامعة مكمؼ بالتكويف العالي في الطور ال حمالوي يوسؽ
نائب مدير الجامعة مكمؼ بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصؿ والشيادات  قدري عبد المومف

 وكذا التكويف العالي في الشيادات.
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 نائب مدير مساعد لمتنمية واالستشراؼ والتوجيو سمطاني محمد
 ة العمـو والتكنولوجياعميد كمي طوالبية جماؿ

 عميد كمية عمـو الطبيعة والبيولوجيا معزي محمد الشريؼ
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوعجيمة نبيؿ
 عميد كمية المغات واآلداب زيقـ مداني

 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بف دريدي فوزي
 ية والتجارية وعمـو التسييرعميد كمية العمـو االقتصاد برجـ محمد خميسي
 مدير معيد التربية البدنية والرياضية قميني عبد الحفيظ

 مدير معيد الفالحة والبيطرة عبد المجيد الّصادؽ
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير. لزعر عمي
 ولوجيارئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكن جبار ياسيف

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا خميفي عبد الّرحماف
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الّطبيعة والبيولوجيا بوعالؽ شييناز
 رئيس المجمس العممي لكمية الّمغات واآلداب صاري محمد
 رئيس المجمس العممي العمـو اإلنسانية واالجتماعية نواري أماؿ

 رئيس معيد التربية البدنية والرياضية ي محمودمحفوظ
 رئيس معيد الفالحة والبيطرة فاضؿ جماؿ

 ممثؿ عف األساتذة مصؼ األستاذية لكمية العمـو والتكنولوجيا عميراف عبد الكريـ
 ممثؿ عف األساتذة مصؼ األستاذية لكمية العمـو والتكنولوجيا صيد مداني
 حاضريف قسـ "ب"ممثؿ عف األساتذة الم رباح نور

 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ أ زغادنية لطفي
 أستاذ بجامعة عنابة شفرور عز الّديف
 أستاذ بجامعة عنابة بف سالمة محمد

 مسؤوؿ المكتبة المركزية قفاصة حكيـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاءيحدد القائمة االسمية 2014ماي  14مؤرخ في  348رقم  قــرار
 المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والذي المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي ر  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  2003
 2012يونيو سنة  04الموافؽ  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 نشاء جامعة سوؽ أىراس.والمتضمف إ
والذي  2013جانفي  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014 أفريؿ  21و  13وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بتاريخ  -

 ـــــرريقــ
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار عمى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 جيا بجامعة سوؽ أىراس.تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولو 
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة سوؽ أىراس  بالجدوؿ  :2المادة 
 الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراس كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :3المادة 
 ذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار ال

 2014 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآلليالقائمة اال
 الصفـــــــة االسم والمقب
 رئيس المجمي العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا جبار ياسيف
 عميد الكمية كوالبية جماؿ

 نائب العميد المكمؼ بالدراسات والمسائؿ المرتبطة بالطمبة سعياد عبد الحكيـ
 ئب العميد لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنا محفوظي فاروؽ
 رئيس قسـ العمـو والتكنولوجيا خوالدية وسيمة
 رئيس قسـ اليندسة المدنية بوليفة رضا

 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية عواودة صبرينة
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية خوالدية طارؽ
 واإلعالـ اآلليرئيس قسـ الرياضيات  حراثي نزىة
 رئيس قسـ عمـو المادة رباح نور

 رئيس قسـ ىندسة الطرائؽ خمار رشيدة
 ممثؿ عف مصؼ األستاذية لقسـ عمـو المادة برجـ يمينة

 ممثؿ عف مصؼ األستاذية لقسـ عمـو المادة بف جدو أماؿ
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف زغادنية لطفب
 لمساعديفممثؿ عف األساتذة ا رحالي رضواف

 مدير مخبر االلكتروتقني والطاقات المتجددة خميؿ خالد
 مدير مخبر اإلعالـ اآللي والرياضيات عميرات عبد الكريـ

 مدير مخبر فيزياء المادة واإلشعاع عميوة كماؿ
 مسؤو لة المكتبة ألجوف سييمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة 2014ماي  14مؤرخ في  349رقم  قــرار

 لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ضاء الحكومة،والذي يتضمف تعييف أع 2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
 2012يونيو سنة  04افؽ المو  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
والذي  2013جانفي  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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   .2014 أفريؿ  13آللي بتاريخ وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ ا -
  يقـــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار عمى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

لمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي لكمية العموـ تحديد القائمة االسمية ألعضاء ا
 والتكنولوجيا بجامعة سوؽ أىراس.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي لكمية العمـو والتكنولوجيا  :2المادة 
 بجامعة سوؽ أىراس بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراس كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  يكمؼ :3المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػػػػ ػػػػػػػػػػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ػػػػ

 ممحـق بالقـرار يتضمن أعضـاء المجنة العممية
 الصفػػػػػػػة االسـ والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي دىيسي عبد القادر
 رئيسة القسـ حراثي نزىة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بد الكريـعميرات ع

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بوخممة رشيد
 أستاذ محاضر قسـ " ب " زرزور حافظ
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بوشريكة عماد
 أستاذ مساعد " أ " لعجايمية عمػػار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية سمية ألعضاءيحدد القائمة اال 2014ماي  14مؤرخ في  350رقم  قــرار

 لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ومة،والذي يتضمف تعييف أعضاء الحك 2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
 2012ونيو سنة ي 04الموافؽ  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
والذي  2013جانفي  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014 أفريؿ  14وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بتاريخ  -
  

  يقـــــــرر
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جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

لقسـ اليندسة الكيربائية لكمية العمـو والتكنولوجيا تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 بجامعة سوؽ أىراس. 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة  :2المادة 
 سوؽ أىراس بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

تكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراس كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ وال :3المادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق بالقـرار يتضمن أعضـاء المجنة العممية
 

 الصفػػػػػػػة االسـ والمقب
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية توفوتي رياض
 رئيس القسـ عواودة صبرينة

 أستاذ محاضر قسـ "أ" خميؿ خالد
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ربوموس زىي

 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوموس سميرة
 أستاذ مساعد "أ" برزاؽ فريد
 أستاذ مساعد "أ" شمي زبير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2014مــاي  14مؤرخ في  351رقم  قــرار

 لتكنولوجيا بجامعة سوق أىراسلقسم عموم المادة لكمية العموم وا
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013

غشت سنة  23الموافؽ  1424اـ جمادى الثانية ع 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 48يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003

 2012يونيو سنة  04الموافؽ  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.

والذي  2013جانفي  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13ي رقـ وبمقتضى المرسـو التنفيذ -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

   .2014 أفريؿ  16وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بتاريخ  -
  يقـــــــرر
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جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03سـو التنفيذي رقـ مف المر  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة 
 سوؽ أىراس.

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة سوؽ تحدد  :2المادة 
 أىراس بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراس كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  يكمؼ :3المادة 
 رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي ينشر في النشرة ال

 2014 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                       
 والبحث العمميوزير التعميم العالي                                                                                       

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مجنة العمميةممحـق بالقـرار يتضمن أعضـاء ال

 

 الصفػػػػػػػة االسـ والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة غيد عبد الحؽ

 رئيس القسـ رباح نور
 أستاذة محاضرة قسـ " أ " بف جدو أماؿ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " عميوة كماؿ

 أستاذ محاضر قسـ " ب " عزوزي فيصؿ
 أستاذ محاضر قسـ " ب " عباز الطاىر

 أستاذ محاضر قسـ " ب " عمار ياسيف آيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014ماي  14مؤرخ في  352رقم  قــرار
 لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48ا السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي 2003
 2012يونيو سنة  04الموافؽ  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،والذي 
   .2014 أفريؿ  20وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بتاريخ  -
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  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23ؽ المواف 1424
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية لكمية العػػمـو والتكنولوجػيا بجامعػة 

 سوؽ أىراس.
لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية: 2المادة 

 سوؽ أىراس بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراس، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :3المادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحـق بالقـرار يتضمن أعضـاء المجنة العممية

 الصفـــــــة االسم والمقب
 س المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنيةرئي صيد مداني
 رئيس القسـ بوليفة رضا
 أستاذة التعميـ العالي جبار ياسيف

 أستاذ محاضر قسـ " ب " غريس عبد الرحيـ
 أستاذ محاضر قسـ " ب " حندؿ نواؿ
 أستاذة محاضرة قسـ " ب " بوعشة نجاة

 أستاذ مساعد قسـ " أ " زغادنية لطفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  15مؤرخ في  353رقم  قــرار
 المجنة العممية لقسم عموم المادة لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2014مايو سنة  5وافؽ الم 1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافؽ أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ، 1989
غشت سنة  23الموافػػؽ  1424ة عػاـ جمادى الثاني 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
والذي  2013يناير  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
  يقـــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 -جامعة سيدي بمعباس -السياسية إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعمـو 
 األقساـ التالية: -جامعة سيدي بمعباس–تنشأ لدى كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  :2المادة 
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 قسـ الحقػػػوؽ، -
 قسـ العمـو السياسيػػة. -

كؿ مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي بمعباس، كؿ فيما  يكمؼ :3المادة 
 و، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخص

 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  15مؤرخ في  354رقم  قــرار
 المجنة العممية لقسم عموم المادة لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سوق أىراس

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ومة،والمتضمف تعييف أعضاء الحك
الموافؽ أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ، 1989
غشت سنة  23الموافػػؽ  1424جمادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد  2003
الذي  2013يناير  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
  يقـــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34قا ألحكاـ المادة تطبي المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 -جامعة سيدي بمعباس -إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير 
 األقساـ التالية: -جامعة سيدي بمعباس–تنشأ لدى كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  :2لمادة ا

 قسـ العمـو االقتصادية، -
 قسـ العمـو التجارية، -
 قسـ عمـو التسيير. -

كؿ فيما يكمؼ كؿ مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي بمعباس،  :3المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنشاء األقسام المكونةيتضمن  2014ماي  15مؤرخ في  355رقم  قــرار
 لكمية الّطب لدى جامعة سيدي بمعباس

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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الموافؽ أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ، 1989

غشت سنة  23الموافػػؽ  1424جمادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 34والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003

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

 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 -جامعة سيدي بمعباس -إنشاء األقساـ المكونة لكمية الطب 
 األقساـ  التالية : -جامعة سيدي بمعباس–تنشأ كمية العمـو الطب : 2المادة 

 قسـ الّطب، -
 األسناف،قسـ طب  -
 قسـ الصيدلة، -

يكّمؼ كؿ مف الّسادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي بمعباس، كؿ فيما  :3المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 2014ماي  15مؤرخ في  356رقم  قــرار
 لدى جامعة سيدي بمعباس اآلداب والمغات والفنونلكمية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5رخ في المؤ  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافؽ أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجػػة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ، 1989
غشت سنة  23الموافػػؽ  1424جمادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
الذي  2013يناير  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 حيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صال
  يقـــــــرر

جمادى الثانية عاـ  24المػػؤرخ فػي  279-03مف المرسـو التنفيػذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 -جامعة سيدي بمعباس -لمكونة لكمية اآلداب والمغات والفنوف إنشاء األقساـ ا
 األقساـ التالية: -جامعة سيدي بمعباس–تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات والفنوف  :2 المادة



63 |  1024-الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

  
 

 قسـ المغة واألدب العربي، -
 قسـ المغة الفرنسية، -
 قسـ المغة اإلنجميزية، -
 قسـ المغة األلمانية، -
 قسـ الفنوف. -

كؿ مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي بمعباس، كؿ فيما يكمؼ  :3المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 15ر بالجزائر في حر                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 كياألستاذ محمد مبار                                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 2014ماي  15مؤرخ في  357رقم  قــرار
 لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية  لدى جامعة سيدي بمعباس

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2014مايو سنة  5افؽ المو  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافؽ أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجػػة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ، 1989
غشت سنة  23الموافػػؽ  1424ية عػاـ جمادى الثان 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
الذي  2013يناير  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 -جامعة سيدي بمعباس -ية واالجتماعية إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسان
 األقساـ التالية: -جامعة سيدي بمعباس –تنشأ كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية   :02المادة 

 قسـ العمـو اإلنسانية، -
 قسـ العمـو االجتماعية، -

معباس، كؿ فيما يكمؼ كؿ مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي ب :03المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 إنشاء األقسام المكونةيتضمن  2014ماي  15مؤرخ في  358 رقم قــرار
 لكمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة سيدي بمعباس

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافؽ أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجػػة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ، 1989
غشت سنة  23الموافػػؽ  1424جمادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34يا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيم 2003
  2013يناير سنة   30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ـو التنفيذي رقـ مف المرس 34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 -جامعة سيدي بمعباس -إنشاء األقساـ المكونة لكمية عمـو الطبيعة والحياة 
 األقساـ التالية: -جامعة سيدي بمعباس –تنشأ كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية   :2المادة

 قسـ البيولوجية، -
 قسـ عمـو المحيط، -
 .قسـ عمـو الفالحة -

يكمؼ كؿ مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي بمعباس، كؿ فيما : 3المادة 
    والبحث العممي.يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 2014ماي  15مؤرخ في  359رقم  قــرار
 لكمية التكنولوجيا لدى جامعة سيدي بمعباس

 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
،  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافؽ أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجػػة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 امعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ،والمتضمف إنشاء ج 1989
غشت سنة  23الموافػػؽ  1424جمادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003



65 |  1024-الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

  
 

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

 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 -جامعة سيدي بمعباس -إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا 
 األقساـ التالية: -جامعة سيدي بمعباس –تنشأ كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية   :2المادة 

 قسـ اليندسة الميكانيكية، -
 قسـ الػػري، -
 وىندسة الطرائؽ،قسـ الطاقويات  -
 قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية -

يكمؼ كؿ مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي بمعباس، كؿ فيما  :3المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2014مــاي  15مؤرخ في  360رقم  قــرار

 لدى جامعة سيدي بمعباس لكمية العموم الّدقيقة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

،  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

الموافؽ أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجػػة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 مـ،والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمت 1989

غشت سنة  23الموافػػؽ  1424جمادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 34الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003

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

 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 -جامعة سيدي بمعباس -إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو الدقيقة 
 األقساـ التالية: -جامعة سيدي بمعباس –تنشأ لدى كمية العمـو الدقيقة  :2المادة 
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 قسـ الرياضيات، -
 قسـ الفيزياء، -
 قسـ الكيمياء، -
 قسـ االحتماالت واإلحصاء، -
 قسـ اإلعالـ اآللي، -
 مواد والتنمية المستدامة.قسـ ال -

يكمؼ كؿ مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي بمعباس، كؿ فيما : 3المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1999أفريل  8المؤرخ في  118يعدل ويتمم القرار رقم  2014ماي  15مؤرخ في  361رقم  قــرار
 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االجتماعية  لدى جامعة وىران

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
،  1984غشت سنة  18الموافؽ  1404ذي الحجة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 والمتعمؽ بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعشاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافػػؽ  1424جمادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
الذي  2013يناير  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ 1999 أفريؿ  8المؤرخ في  118وبمقتضى القرار رقـ  -

 االجتماعية لدى جامعة وىراف. 
  يقـــــــرر

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:1999 أفريؿ  8المؤرخ في  118رقـ مف القرار  2تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -جامعة وىراف–: تنشأ لدى كمية العمـو االجتماعية 02المادة "

 قسـ عمـ االجتماع، -
 ،الديمغرافياقسـ  -
 قسـ الفمسفة، -
 قسـ عمـ النفس واألورطوفونيا، -
 قسـ عمـو التربية." -

ة المدير العاـ لمتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ يكمؼ كّؿ مف الساد: 2المادة 
 ىذا الذي سينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  2014ماي  15مؤرخ في  362رقم  رارقــ
 مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 حكومة،  والمتضمف تعييف أعضاء ال
ديسمبر سنة  14الموافؽ  1412جمادي الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 4، والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطؽ القاحمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 1991
 منو،

نوفمبر سنة  24الموافػؽ  1432ذي الحجػة عػاـ  28المػؤرخ فػي  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
 منو، 13المادة 

الذي  2013يناير  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صالح

 

  يقـــــــرر
 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2011نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432

 التقني حوؿ المناطؽ القاحمة، كما يمي:مركز البحث العممي و 
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة: 

 السيد ننصيب نبيؿ، ممثؿ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،-
 السيد أوعمر توفيؽ، ممثال عف وزير الدافع الوطني،-
 السيد زيف منير، ممثال عف الوزير المكمؼ بالمالية،-
 ة عف الوزير المكمؼ بالطاقة،السيدة بوحوش زىرة، ممثم-
 السيدة مزياف يمينة، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالتييئة العمرانية والبيئة،-
 السيد خير الديف عبد الناصر، ممثال عف الوزير المكمؼ بالفالحة والتنمية الريفية،-
 السيد سالـ عبد النور، ممثال عف الوزير المكمؼ بالموارد المائية،-
 ري لخضر، ممثال عف المحافظة السامية لتطوير السيوب،السيد بوخا-

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 السيد ختاؿ مسعود،-

 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط 
 السيد طويؿ جماؿ،-
 السد حدود نجيب،-

 بالنسبة لمباحثين: 
 السد بوكركر حساف،-
 السيدة سالـ مور نورة،-
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  البحث:بالنسبة لمستخدمي دعم 
 السيد بف قيقة زيف الّديف،-

 :األعضاء اآلخرين 
 السيدة لخضاري فطور، مدير المركز،-
 نورة، رئيسة المجمس العممي، السيدة طبوش -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2014ماي  15مؤرخ في  363رقم  قــرار

 إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  

نوفمبر سنة  24الموافػؽ  1432ذي الحجػة عػاـ  28المػؤرخ فػي  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
تكنولوجي، السيما والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو، 13المادة 

، 2012غشت سنة  21الموافؽ  1433شواؿ عاـ  3المؤرخ في  316-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 5والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصؼ النواقؿ لمطاقوية، السيما المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434يػع األوؿ رب 18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 

  يقـــــــرر
 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة والمذكور أعاله، ت 2011نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432

 مركز البحث في تكنولوجيا نصؼ النواقؿ لمطاقوية، كما يمي:
 

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة: 
 السيد بمباشير حساف، ممثؿ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،-
 السيدة بورـز فمة، ممثمة عف الوزير المكمؼ بالمالية،-
 رة عياش، ممثال عف وزير الدفاع الوطني،السيد بمعوي-
 السيد رماضنة محمد، ممثال عف الوزير المكمؼ بالّطاقة،-
 السيدة بشاري آسيا، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالتييئة العمرانية والبيئة،-
 السيد بف طالبي محمد شريؼ ، ممثال عف الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف،-
 ىير، ممثال عف الوزير المكمؼ بالصناعة والمناجـ،السيد يناس ز -
 ممثال عف الوزير المكمؼ بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ، السيد العابد سيؼ الديف،-

 

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي: 
 السيد بمقادة رشيد،-
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 بالنسبة لمباحثين:  
 السيدة صاـ صبرينة،-
 دة زوقار المولودة سالي سميرة،السي-

 بالنسبة لمستخدمي دعم البحث: 
 السيد دحماني عبد الوىاب،-

 األعضاء اآلخرين: 
 السيد موسي عبد الّرحماف، مدير المركز،-
 السيد مفوس عيسى، رئيس المجمس العممي،-

 ينشر ىذا القرار في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مؤرخ يحدد القائمة االسمية  2014ماي  17مؤرخ في  364رقم  قــرار

 ألعضاء المجمس العممي لجامعة المديــة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2013سبتمبر  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13اسي رقـ بمقتضى المرسـو الرئ -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 20لمادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما ا 2003

 2009يناير سنة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،

 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 حيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صال

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 ية ألعضاء المجمس العممي لجامعة المدية.القائمة االسم
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة المدية بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. : 2المادة 
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  : 3المادة 

 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي ينشر في ال
 2014 ماي 15حرر بالجزائر في                                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفــة االسم والمقب
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة أحمد زغدار
نائب مدير الجامعة مكمؼ بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيؿ الجامعي والبحث  صالح حنيني

 العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج.
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 نائب مدير العالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية. ماف بوقنداقجيعث
نائب مدير الجامعة مكمؼ بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصؿ  سماعيف كواديؾ

 والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج.
 ة لمتنمية واالستشراؼ والتوجيونائب مدير الجامع الطيب قاسطي
 عميد كمية اآلداب والمغات ناجي شنوؼ
 عميد كمية اإلنسانية واالجتماعية موسى ىيصاـ
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عمي حميدوش

 عميد كمية الحقوؽ مجاجي منصور
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا نور الديف بطؿ

 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات خشاب الصادؽ
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عمي مكيد

 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ عمي ابو ىاني
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا سالـ أبو درة
 مصؼ األستاذية لكمية اآلداب والمغات ممثؿ عف األساتذة محمد زوقأي
 ممثؿ عف األساتذة مصؼ األستاذية لكمية اآلداب والمغات نذير بومعالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014ماي  17مؤرخ في  365رقم  قــرار

 ةلكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة المديــ
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2013سبتمبر  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 44الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003

 2009يناير سنة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،

 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبناء عمة محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا. -
  يقـــــــرر

جمادى الثانية عاـ  04خ في المؤر  279-03مف المرسػػـو التنفيػػذي رقـ  44تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة المدية.
بالجدوؿ الممحؽ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة المدية :2المادة 

 بيذا القرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 17حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ
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 ممحـق بالقـرار يتضمن أعضـاء المجمس العممـي
 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا أبو ذرة سالـ

 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا ؾ سماعيفكوادي
 نائب العميد المكمؼ بالدراسات والمسائؿ المرتبطة بالطمبة حمداش مبروؾ

 الخارجية نائب عميد الكمية مكمؼ بالدراسات لما بعد التػدرج والبحػث العممػي والعالقات بمحاج عبد المنعـ
 رئيس قسـ ىندسة المواد باشف مراد
 س قسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآلليرئي بوىدة منير

 رئيس ىندسة الطرائؽ والبيئة نجيوي محمد
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة المواد عبد اهلل الحاج عبد اهلل

 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي   بوشييدة وحيد
 ندسة الطرائؽ والبيئةرئيس المجنة العممية لقسـ ى أمونة مصطفى

 مدير مخبر بحث بوعزيز محمد نجيب
 مدير مخبر بحث قريعة محمد
 مدير مخبر بحث كباش نذير

 مدير مخبر بحث لغميزي محمد لميف
 مدير مخبر بحث ولد زميرلي محمد
 مدير مخبر بحث إدريس باي كماؿ
 ة الطرائؽممثؿ األساتػذة ذوي مصؼ األستاذية لقسػـ ىندس بف قرطبي عثماف

 ممثؿ األساتػذة ذوي مصؼ األستاذية لقسػـ ىندسة الطرائؽ حنيني صالح
 ممثؿ األساتػذة ذوي مصؼ األستاذية لقسػـ اليندسػة الكيربائيػػة واإلعالـ اآللي عالش بوعالـ
 ممثؿ األساتذة ذوي مصؼ األستاذية لقسـ اليندسة الكيربائيػػة واإلعالـ اآللي موالىـ سمير

 ممثؿ األساتذة ذوي مصؼ األستاذية ىندسة المواد يكو محمدبف تش
 ممثؿ األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لمكمية قاسمي عبد الرزاؽ
 ممثؿ األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية العيساوي ضيؼ اهلل

 مسؤولة مكتبة الطمبة بمدي رتيبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  17مؤرخ في  366رقم  قــرار
 لقسم اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة المديــة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013سبتمبر  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 متضمف تعييف أعضاء الحكومة،  وال
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ،  48الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
 2009ينايػر سنػة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07في  المؤرخ 11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 نة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي.وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المج -
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  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسػػـو التنفيػػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:
يد ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحد2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي لكمية العمـو والتكنولوجيا 
 بجامعة المديػة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي لكمية العموـ  :2المادة 
 الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.والتكنولوجيا بجامعة المدية، ب

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 ممحـق بالقـرار يتضمن أعضـاء المجمس العممـي
 الصفــة االسم والمقب
 اآلليرئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ  بوشييدة وحيد
 رئيس القسـ بوىدة منير

 أستاذ محاضر قسـ " أ " عالش بوعالـ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " لغميزي محمد لميف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " ولد زميرلي محمد

 أستاذ محاضر قسـ " أ " موالىـ سمير
 أستاذ محاضر قسـ " أ " تممساني عبد الحميـ

 أستاذ محاضر قسـ " ب " قرمزلي الطيب
 أستاذ مساعد قسـ " أ " مزاري أحمد شريؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014ماي  17مؤرخ في  367رقم  قــرار

 لقسم ىندسة الطرائق والبيئة لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة المديــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013سبتمبر  11الموافػؽ  1434ذي القعدة عػاـ  05المػؤرخ في  312-13سـو الرئاسي رقـ بمقتضى المر  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48ميا السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظي 2003
 2009ينايػر سنػة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائؽ والبيئة. -
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  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسػػـو التنفيػػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائؽ والبيئة لكمية العمـو والتكنولوجيا 

 بجامعة المديػة.
ئة لكمية العمـو والتكنولوجيا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائؽ والبي :2المادة 

 بجامعة المدية، بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 17حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحـق بالقـرار يتضمن أعضـاء المجنة العمميــة

 الصفــة االسم والمقب
 ّمجنة العممية لكمية ىندسة الطرائؽرئيس ال أمونة مصطفى
 رئيس القسـ نجيوي محمد

 أستاذ التعميـ العالي موالي مصطفى ناجي
 أستاذ التعميـ العالي حنيني صالح

 أستاذ التعميـ العالي أبو السعود محمود
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قرطبي عثماف
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طاسيست أمينة
 محاضر قسـ "ب" أستاذ معاشو حميدة
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نبات أميف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014ماي  17مؤرخ في  368رقم  قــرار

  لقسم ىندسة المواد لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة المديــة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2013سبتمبر  11الموافػؽ  1434ذي القعدة عػاـ  05المػؤرخ في  312-13ئاسي رقـ بمقتضى المرسـو الر  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  

غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 48يما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا الس 2003

 2009ينايػر سنػة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،

 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد 

 وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة المواد لكمية العمـو والتكنولوجيا. -
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  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسػػـو التنفيػػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة المواد لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة المدية.

ئة لكمية العمـو والتكنولوجيا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائؽ والبي :2المادة 
 بجامعة المدية، بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  يكمؼ :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق بالقـرار يتضمن أعضـاء المجنة العمميــة
 الصفــة االسم والمقب

 رئيس الّمجنة العممية لكمية ىندسة المواد الّمو عبد الّمو الحاج عبد
 رئيس القسـ باشف مراد

 أستاذ التعميـ العالي بوعزيز محمد نجيب
 أستاذ التعميـ العالي أبوديرة سالـ

 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف تشيكو محمد
 أستاذ محاضر قسـ "ا" دبياب فريد

 أستاذ محاضر قسـ "ا" قريشي عبد القادر
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ير عميش من

 أستاذ مساعد قسـ "أ" تريكي زكريا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014مــاي  17مؤرخ في  369رقم  قــرار
 المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة المدية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013سبتمبر  11الموافػؽ  1434ذي القعدة عػاـ  05المػؤرخ في  312-13ـو الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44يا السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيم 2003
 2009ينايػر سنػة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014مارس  18وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بتاريخ  -
 

  يقـــــــرر
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جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23 الموافؽ 1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة المدية.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة المدية،  بالجدوؿ الممحؽ  :2المادة 

 القرار. بيذا
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 17حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 مباركي األستاذ محمد                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحـق بالـقرار يتضمـن أعضـاء المجـمس العممـي

 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات الصادؽ خشاب
 عميد الكمية ناجي شنوؼ

 نائب عميد الكمية مكمؼ بالدراسات لما بعد التدرج والمسائؿ المرتبطة بالطمبة. وقايمحمد ز 
 نائب عميد الكمية مكمؼ بالدراسات لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية. ىاجر لخضر الزيف
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي عبد الرحمف الزاوي
 ت األجنبيةرئيس قسـ المغا عبد العزيز عباس
 رئيس قسـ الفنوف إسماعيؿ محروؽ
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي مباركي تريكي
 مدير مخبر المغات وفف التواصؿ نذير بولمعالي
 مدير مخبر التعميمية كاديؾ جماؿ
 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي. محمد خميفاتي

 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي ؽ خشابالصاد
 ممثؿ األساتذة المحاضريف قسـ " ب " توامي محمد

 ممثؿ األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية لعمي عبد الرحيـ
 محافظة المكتبة لويزة حواسيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014مــاي  17مؤرخ في  370رقم  قــرار

 لقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات بجامعة المدية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013سبتمبر  11الموافػؽ  1434ذي القعدة عػاـ  05المػؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة،  والمتضم
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
 2009ينايػر سنػة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،
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 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 12و  2013نوفمبر  25عممية لقسـ المغة واألدب العربي بتاريخ وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة ال -
 .2014جانفي 

  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:

لقرار إلى ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ا2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات 

 بجامعة المدية.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  :2المادة 

 ر. المدية، بالجدوؿ الممحؽ بيذا القػػرا
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 17ر بالجزائر في حر                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 كياألستاذ محمد مبار                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق بالـقرار يتضمـن أعضـاء المجنة العممية
 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي مباركي تريكي

 رئيس القسـ عبد الرحماف الزاوي
 أستاذ محاضر قسـ " أ " نذير بولمعالي
 أستاذ محاضر قسـ " أ " محمد زوقػػاي

 أستاذ محاضر قسـ " ب " حميدي بف يوسؼ
 أستاذ مساعد قسـ " أ " سالـ الصغير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية  2014مــاي  17مؤرخ في  371رقم  قــرار

 لحقوق بجامعة المديةألعضاء المجمس العممي لكمية ا
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2013سبتمبر  11الموافػؽ  1434ذي القعدة عػاـ  05المػؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  

غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 44الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003

 2009ينايػر سنػة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،

 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13ي رقػـ وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذ -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .2013ديسمبر  9وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية الحقوؽ بتاريخ  -
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  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  04المػػؤرخ في  279-03تنفيذي رقـ مف المرسـو ال 44تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة المدية.

كمية الحقوؽ بجامعة المدية،  بالجدوؿ الممحؽ بيذا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل: 2المادة 
 القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي  :3المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 ممحـق بالـقرار يتضمـن أعضـاء المجمــس العممــي
 الصفػػة االسـ والمقب

 لكمية الحقوؽ رئيس المجمس العممي عمي أبو ىانػػي
 عميد الكمية مجاجي منصور
 نائب عميد الكمية مكمؼ بالدراسات والمسائؿ المرتبطة بالطمبة  ىاروف اورواف
 نائب عميد الكمية مكمؼ بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية. رشيد شميشـ

 رئيس قسـ الحقوؽ الطاىر غياطو
 مدير مخبػػر سميماف ولد خساؿ

 ممثؿ األساتذة ومف مصؼ األستاذية لقسـ الحقوؽ مي أبو ىانيع
 ممثؿ األساتذة ومف مصؼ األستاذية لقسـ الحقوؽ موسى ىيصاـ

 ممثؿ األساتذة المحاضريف قسـ " ب " شيخ عبد الصديؽ
 ممثؿ األساتذة المساعديف قسـ " أ " مصطفى بوضياؼ

 مسؤولة المكتبة لويزة حواسيف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  المجمس العممي 2014ماي  17مؤرخ في  372رقم  قــرار
 لكمية العموم االقتصادية، العموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013سبتمبر  11الموافػؽ  1434ذي القعدة عػاـ  05المػؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
 2009ينايػر سنػة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 16مى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، العمـو التجارية وعمـو التسيير بتاريخ وبناء ع -

 .2013ديسمبر  19و
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  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المػػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، العمـو التجارية وعمـو 
 التسيير بجامعة المدية.

ارية وعمـو التسيير تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، العمـو التج :2المادة 
 بجامعة المدية،  بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفــة االسم والمقب
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير.رئيس المجمس العممي لكمية  مكيد عمي

 عميد الكمية حميدوش عمي
 نائب عميد الكمية مكمؼ بالدراسات والمسائؿ المرتبطة بالطمبة شبوطي حكيـ

 نائب عميد الكمية مكمؼ بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية فيصؿ عبد المومف
 التسييررئيس قسـ عمـو  حمداني محي الديف

 رئيس قسـ العمـو التجارية سعداوي موسى
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية  عموطي أميف

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية خميؿ عبد القادر
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بوفاسة سميماف

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير تيتاف مراد
 مدير مخبر التنمية المحمية المستدامة ود عبد الوىابمزي

 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية عف قسـ عمـو اقتصادية يرقي حسيف
 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية عف قسـ عمـو اقتصادية بوشنافة الصادؽ

 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية عف قسـ عمـو التسيير غربي أحمد
 ؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية عف قسـ عمـو تجاريةممث سماي عمي
 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية عف قسـ عمـو تجارية فالؽ عمي
 ممثؿ األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لمكمية سرار عمر

 ممثؿ األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية بوجطو حكيـ
 مسؤوؿ مكتبة الكمية سدات الصادؽ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  17مؤرخ في  373رقم  قــرار

 لقسم العموم االقتصادية لكمية العموم االقتصادية، العموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2013سبتمبر  11الموافػؽ  1434ذي القعدة عػاـ  05 المػؤرخ في 312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
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غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتمـ،منو، المعدؿ  48الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003

 2009ينايػر سنػة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،

 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 ي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العال

 18وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية، العمـو التجارية وعموـ التسيير بتاريخ  -
 .2013ديسمبر 

  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  04المػػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23وافؽ الم 1424
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية لكمية العمـو االقتصادية، 

 العمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة المدية.
لعممية لقسـ العمـو االقتصادية لكمية االقتصادية، العمـو التجارية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا :2المادة 

 وعمـو التسيير بجامعة المدية،  بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية 
 2014 ماي 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 العممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العمميممحـق بالـقرار يتضمـن أعضـاء المجمس 
 الصفػػة االسـ والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية خميؿ عبد القادر
 رئيس القػػػسـ عموطي لميف
 أستاذ التعميـ العالػػي يرقي حسيف

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بوشنافة الصادؽ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " رميدي عبد الوىاب

 ب "أستاذ محاضر قسـ "  سالمي رشيد
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف عيشوش محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  17مؤرخ في  374رقم  قــرار

 لقسم العموم االقتصادية لكمية العموم االقتصادية، العموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية
 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
 2013سبتمبر  11الموافػؽ  1434ذي القعدة عػاـ  05المػؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48قواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة وال 2003
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 2009ينايػر سنػة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،

 2013يناير سنة  30ؽ الموافػ 1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .2013ديسمبر  16وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بتاريخ  -
 

  يقـــــــرر
لثانية عاـ جمادى ا 04المػػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة المدية.

رية لكمية االقتصادية، العمـو التجارية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجا :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة المدية،  بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي  :3المادة 
 مي.ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم

 2014 ماي 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق بالـقرار يتضمـن أعضـاء المجنة العممية
 ػةالصفػ االسـ والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بوفاسة سميمػاف
 رئيس قسـ سعداوي موسػى
 أستاذ محاضر قسـ " أ " شبوطي عمػػي
 أستاذ محاضر قسـ " أ " سمػػاي عمػي

 أستاذ محاضر قسـ " ب " عطاري ابراىيػـ
 أستاذ محاضر قسـ " ب " عمػراف محمػد
 ـ " أ "أستاذ مساعد قس بولصناـ محمػد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  17مؤرخ في   375رقم  قــرار
 لقسم عموم التسيير لكمية العموم االقتصادية، العموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013سبتمبر  11الموافػؽ  1434ذي القعدة عػاـ  05المػؤرخ في  312-13بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 2003
 2009ينايػر سنػة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وز 
 .2013ديسمبر  18وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بتاريخ  -
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  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المػػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير لكمية العمـو االقتصادية، العموـ 
 التجارية وعمـو التسيير بجامعة المدية.

ر لكمية االقتصادية، العمـو التجارية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيي :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة المدية،  بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 .الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2014 ماي 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 ممحـق بالـقرار يتضمـن أعضـاء المجنة العمميـة
 ةالصفــ االسم والمقب
 رئس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير تيتػاف مراد

 رئيس القسـ حمداني محي الديف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " حميدوش عمػي
 أستاذ محاضر قسـ " أ " غريبػي أحمػد

 أستاذ محاضر قسـ " أ " حميدي يوسؼ
 أستاذ محاضر قسـ " ب " حمادي نبيؿ

 أ " أستاذ مساعد قسـ " بوعزيز عبد الرزاؽ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2012فيفري  25المؤرخ في  55يعدل القرار رقم   2014ماي  20مؤرخ في   376رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعـة جيـجـل، المعـدل

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايػو سنة  5الموافؽ  1435ب عاـ رج 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
الموافؽ يوليو سنة  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 2والمتضمف إنشاء جامعة جيجػؿ، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة  2003
 2013ة يناير سن 30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء إدارة جامعة جيجػؿ،  2012فيفري  25المؤرخ في  55وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ،
  يقـــــــرر

والمذكور أعاله، كما ، المعدؿ 2012فيفري  25المؤرخ في  55يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.



82 |  1024-الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

  
 

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
 2014 ماي 20حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة جيــجـل

 األعضــاء المعنييـن:-1
 القطــاع الصفة االسم والمقب
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس قوادرية عمي
 بالمالية ممثؿ الوزير المكمؼ عضو عزيزية رابح

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بف ابراىيـ سميماف
 ممثؿ الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية عضو بوعزيزي ميمود

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي عضو غزالي عبد العالي
 وظيفة العموميةممثؿ السمطة المكمفة بال عضو شرقي عبد الكريـ

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصناعة والمناجـ عضو زحنيط محمد عدناف
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعدؿ عضو أشروؼ جعفر

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ عضو شيكراب اسماعيؿ
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتجػػارة عضو عبد اليادي حفيظ

 ممثػػؿ الوالػػػي عضو يمػازف صندقمػ
 ."..................................................والباقي بدون تغيير..................................."

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2012فيفري  14المؤرخ في  45يعدل القرار رقم   2014ماي  20مؤرخ في   377رقم  قــرار

 لقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعـة بومرداس المعـدلالذي يحدد ا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايػو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
 1998يونيو سنة  2الموافؽ  1419صفر عاـ  7 المؤرخ في 189-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 3المتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12يرىا ، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس 2003
 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
ائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي يحدد الق 2012فيفري  14المؤرخ في  45وبمقتضى القرار رقـ  -

 بومرداس، المعدؿ،
  يقــــــــرر

 

، المعدؿ والمذكور أعاله، كما 2012فيفري  14المؤرخ في  45يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
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 ميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتع :2المادة 
 2014 ماي 20حرر بالجزائر في                                                                                       
 مميوزير التعميم العالي والبحث الع                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 داسقائمــة أعضـاء مجمـس إدارة جامعـة بومــر 
 األعضــاء المعنييـن:-1

 القطــاع الصفة االسم والمقب
 ممثمة الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيسة  رباح حورية

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو جرموف عبد الكريـ
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو قايد صونية

 ر المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييفممثؿ الوزي عضو سعادنة صادؽ
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي عضو بف عيدة مولود
 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عثامنة جماؿ

 ممثؿ وزير الدفاع الوطني عضو دواخة عبد الحؽ
 ألختاـممثمة الوزير المكمؼ بالعدؿ حافظ ا عضو خيار فوزية

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتجارة عضو لقمش جماؿ الديف
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصناعة والمناجـ عضو حمادي مدني
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالطاقة عضو حاشد عمي

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالفالحة والتنمية الريفية عضو خروبي محمد
 وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ممثؿ الوزير المكمؼ بالبريد عضو أوتمزابت رشيد

 ممثؿ الوالػػي عضو لونيس عبد المجيد
 ."..................................................والباقي بدون تغيير..................................."

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2012ماي  31المؤرخ في  201يعدل القرار رقم  2014ماي  20مؤرخ في  378قرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  مجمس إدارة جامعـة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين، المعدل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  18الموافؽ  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 3مؽ بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة والمتع 1984
 2014مايػو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، الذي يحدد ص
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة العمـو 2012ماي  31المؤرخ في  201وبمقتضى القرار رقـ  -

 والتكنولوجيا ىواري بومديف، المعدؿ،
  يقـــــــرر
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، المعدؿ والمذكور أعاله، كما 2012ماي  31المؤرخ في  201يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2014 ماي 20حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمــة أعضـاء مجمـس إدارة جامعـة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين
 :المعينوناألعضــاء -1

 القطــاع الصفة االسم والمقب
 حث العمميممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والب رئيس صابة محمد شريؼ
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو أيت شعالؿ خميفة
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو مسموح عصماف

 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بايو عمر
 ممثؿ الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو ميسـو عبد القادر 

 ؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعيممث عضو جغاـ الزوبير
 ممثؿ وزير الدفاع الوطني عضو بوعصيدة يونس

صالح المستشفيات عضو رابية لكحؿ  ممثؿ الوزير المكمؼ بالصحة والسكاف وا 
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ عضو أوتمزابت رشيد

 مثؿ الوزير المكمؼ بالسكف والعمراف والمدينةم عضو دفوس بدر الديف
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصناعة والمناجـ عضو أحمد زايد سالـ
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالطاقة عضو بمقاسـ معيوؼ

 ممثؿ الوزير المكمؼ باألشغاؿ العمومية عضو رابحي محمد عبد النور
 التنمية الريفيةممثؿ الوزير المكمؼ بالفالحة و  عضو لعبيدي حمداوي
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتييئة العمرانية والبيئة عضو تباني مسعود
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصيد البحري والموارد الصيدية عضو زروقي ربيعة
 ممثؿ الوالي عضو بولكنوف رشيد

 
 

 :المنتخبوناألعضــاء -2
 القطــاع الصفة االسم والمقب

 منتخب عف األساتذة لكمية الفيزياء ممثؿ عضو موساوي نور الديف
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائؽ عضو والي نور الديف

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المدنية عضو أكشيش مصطفى
 العمرانيةممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة  عضو جادوف عمار

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي عضو بربار طارؽ بوزياف
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف خنوؼ مصطفى
 ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو لطرش بوثمجة محمد

 وظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف الم عضو حداد سعيد
 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو جناف عبد الممؾ
 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو سكندري وليد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2012فيفري  25المؤرخ في  54يعدل القرار رقم   2014ماي  20مؤرخ في   379رقم  قــرار
 ارة جامعـة سكيكــدةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إد

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايػو سنة  5الموافػؽ  1435رجػب عػاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
سبتمبر سنة  18افؽ المو  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 2والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2001
 2013يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2012فيفري  25المؤرخ في  54قـ وبمقتضى القرار ر  -

 سكيكدة.
  يقـــــــرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2012فيفري  25المؤرخ في  54يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

 قرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ال :02المادة 
 2014 ماي 20حرر بالجزائر في                                                                                       
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اء مجمـس إدارة جامعـة سكيكــدةقائمــة  أعضـ
 :المعينوناألعضــاء -1

 القطــاع الصفة االسم والمقب
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس جكوف عبد المجيد

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو عبد الصمد عبد المجيد
 ة الوطنيةممثؿ الوزيرة المكمفة بالتربي عضو بزالة عبد العزيز
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قوزاح نور الديف

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي عضو بوبكر محمد لخضر
 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو كزعي اسماعيؿ

 اـممثؿ الوزير المكمؼ بالعدؿ حافظ األخت عضو بتة يحي
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتجارة عضو لعرابة مصطفى
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالسكف والعمراف والمدينة عضو عباسي محمد

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالفالحة والتنمية الريفية عضو بروز برىاف الديف
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصناعة والمناجـ عضو حبة فيصؿ
 ممثؿ الوالي عضو لعرـو صالح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2014ماي  22مؤرخ في  380رقم  قــرار

 لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2013سبتمبر  11وافؽ الم 1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
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غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 44الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003

 2009يناير سنة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09قـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي ر  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،  2013

 .2014مايو  15ماع المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بتاريخ وبناء عمى محضر اجت -
 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ 04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ى2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية،  :2المادة 

 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
ر العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار يكمؼ المدي:3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق القرار يتضمن أعضـاء المجمس العمـمي
 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية جياد الغراـ

 عميد الكمية ىيصاـ موسى
 مية مكمؼ بالدراسات والمسائؿ المرتبطة بالطمبةنائب عميد الك بضياؼ عادؿ

 نائب عميد الكمية مكمؼ بالدراسات لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية. توفيؽ مزاري عبد الصمد
 رئيسة قسـ العمـو اإلنسانية حمصي لطيفة
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية شتوي األخضر
 واالتصاؿرئيس قسـ اإلعالـ  حراث سمير

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية بف لكحؿ سمير
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية طرشوف نادية
 مدير مخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور غربي الغالي
 ممثمة عف األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ العمـو االجتماعية سعاد عباسي
 ممثؿ عف األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ العمـو االجتماعية عادؿ أتشي

 ممثؿ عف األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ العمـو اإلنسانية حكيـ بف شيخ
 ممثؿ األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لمكميػػة محمد بف قطاؼ
 ممثؿ األساتذة المحاضريف قسـ " أ "  لمكميػػة العيدي موسى

 محافظة مكتبة الكميػػة حواسيف لويزة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2014ماي  22مؤرخ في  381رقم  قــرار
 العممية لقسم العموم اإلنسانية لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013سبتمبر  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13قتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ بم -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48ظيميا السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن 2003
 2009يناير سنة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،  2013
 .2014مايو  15وبناء عمى محضػر اجتمػاع المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بتاريخ  -

 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23لموافؽ ا 1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية لكمية العمـو اإلنسانية 
 واالجتماعية بجامعة المدية.

اإلنسانية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو  :2المادة 
 بجامعة المدية، بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 ممحـق القرار يتضمن أعضـاء المجنة العممية
 الصفــة االسم والمقب

 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية اديةطرشوف ن
 رئيسة القسـ حمصي لطيفة
 أستاذ التعميـ العالي غربي الغالي
 أستاذ محاضر قسـ " أ " موسى ىيصاـ

 أستاذ محاضر قسـ " أ " توفيؽ مزاري عبد الصمد
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بف شيخ حكيـ
 أستاذ مساعد قسـ " أ " شيبي سمية

 أستاذ مساعد قسـ " أ " طمة الزىراء مالكيفا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2014مــاي  22مؤرخ في   382رقم  قــرار
 االجتماعية بجامعة المديةالعممية لقسم العموم االجتماعية لكمية العموم اإلنسانية و 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013سبتمبر  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13مػرسػـو الرئاسػي رقـ بمقتضى ال -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ال 2003
 2009يناير سنة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المدية،
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،  يحدد 2013
 .2014مايو  15وبناء عمى محضػر اجتمػاع المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بتاريخ  -

 

  ررــــقـــي
 

جمادى الثانية عاـ 04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية لكمية العمـو اإلنسانية 
 واالجتماعية بجامعة المدية.

عية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتما: 2المادة 
 بجامعة المدية، بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار : 3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق القرار يتضمن أعضـاء المجنة العممية
 الصفــة االسم والمقب
 يس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعيةرئ سمير بمكحؿ

 رئيس قسـ العمـو االجتماعية شتوي األخضر
 أستاذ محاضر قسـ " أ " أتشي عادؿ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " عباسي سعاد
 أستاذ محاضر قسـ " ب " منادلي محمد
 أستاذ مساعد قسـ " أ " عمور محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  22مؤرخ في   383رقم  ارقــر 

 مجمس كمية العموم بجامعة المسيمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2014مايو  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،  
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غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لمرسـو التنفيذي وبمقتضى ا -
  39و 37ـ، السيما المادتاف الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتم 2003
 منو،

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،  2013

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ بجامعة  2012ديسمبر  13المؤرخ في  461وبمقتضى القرار رقـ  -
 المسيمة.

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ تنفيذي مف المرسـو ال 39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمػػـو بجامعة مسيمة.
 في بالجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو بجامعة المسيمة،  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية العموم بجامعة المسيمة
 الصفــة االسم والمقب

 عميد الكية رئيسا معيرش عبد المجيد
 رئيس المجمس العممي لمكمية بيمولي فيصؿ

 رئيس قسـ الفيزياء بوصندؿ عبد المجيد
 رئيس قسـ الكيمياء بف يحي عز الديف

 رئيس قسـ العمـو الفالحية ة عمارطيايب
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة رباس خالؼ

 رئيس قسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية بف خالد عبد الرحيـ
 مدير مخبر والي عامر

 مدير مخبر مروش عبد اهلل
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الكيمياء لعطمي نجية
 ف األساتذة لقسـ الكيمياءممثؿ منتخب ع تمي العيد

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو الفالحية بنيور رمضاف
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو الفالحية بيمولي فيصؿ
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو الطبيعة والحياة خضور جماؿ

 يعة والحياةممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو الطب بوعويش عبد الرحماف
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية سمـو منير
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية ىندؿ النوي

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الفيزياء سحنوف فوضيؿ
 اءممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الفيزي بمواضح رابح
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف خنيش حكيـ

 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف بف دراجي العيد
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  بريكي دليمة
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 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بركة محمد
 منتخب عف الطمبة لقسـ الفيزياء  ممثؿ ناجي صالح
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية بعيطي إيماف
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ عمـو الطبيعة والحياة عابد مريـ

 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الكيمياء غالية وىيبة
 سـ العمـو الفالحيةممثمة منتخبة عف الطمبة لق دحماني أمينة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  2014ماي  22مؤرخ في  384رقم  قــرار
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المسيمة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2014مايو  5الموافػؽ  1435اـ رجب عػ 05المػؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،  
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 منو، 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف  2003
سبتمبر سنة  18الموافؽ  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01قتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبم -

 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 2001
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي، يحدد صالحيات وزي 2003
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو  2012ديسمبر  13المؤرخ في  462وبمقتضى القرار رقـ  -

 اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مسيمة.
 

  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24في المػؤرخ  279-03مف المرسـو التنفيػذي رقـ  39تطبيقا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمػػـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مسيمة.

الجتماعية بجامعة المسيمة، في بالجدوؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية وا :2المادة 
 الممحؽ ليذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المادة 
 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 اركياألستاذ محمد مب                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المسيمة
 الصفــة االسم والمقب

 عميد الكمية، رئيس بف يمينة السعيد
 لمكمية رئيس المجمس العممي قدوري رابح

 رئيس قسـ التاريخ جويبة عبد الكامؿ
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بوعزيز بو بكر

 رئيس قسـ الفمسفة مقورة جموؿ
 رئيس قسـ عمـ االجتماع عزوز عبد الناصر
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 رئيس قسـ عمـ النفس كتفي عزوز
 مدير مخبر عمور عمر
 مدير مخبر عكة زكرياء

 مدير مخبر إسماعيمي بامنة
 مدير مخبر رواجعية أحمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ التاريخ مقالتي عبد اهلل
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ التاريخ البوص جماؿ
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ عالوة فوزي

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بمخيري الصالح
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الفمسفة ني ضيؼ اهللالخو 

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الفمسفة بورناف خيرة
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ االجتماع قجة رضا

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ االجتماع عمروف مفتاح
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ النفس بودربالة محمد

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ النفس مود طػػوح
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف مكفس عبد المالؾ

 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف قرساس حسيف
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوبعاية الدراجي

 لمستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف ا محمد الطيب عبد الحفيظ
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ التاريخ بف صالح محمد الصديؽ

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ الفمسفة لعالية رضا
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ االجتماع واالتصاؿ خيراني محمد اليادي

 تماعممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ عمـ االج عريبي جيػاد
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ عمـ النفس بف شعباف العياشي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  2014ماي  22مؤرخ في  385رقم  قــرار

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة المسيمة
 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا

والمتضمف  2014مايو  5الموافػؽ  1435رجب عػاـ  05المػؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،  

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -
 39و 37بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 منو،

سبتمبر سنة  18الموافؽ  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 2001

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2003

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة كمية العموـ  2011مارس  02المؤرخ في  136وبمقتضى القرار رقـ  -
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة مسيمة.



92 |  1024-الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

  
 

  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيػذي رقـ  39تطبيقا ألحكػاـ المػادة  مادة األولى:ال

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 معة مسيمة.تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمػػـو االقتصادية والتجارية بجا

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة المسيمة،  :2المادة 
 في بالجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

__________ 
 وعموم التسيير بجامعة المسيمة قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية

 الصفــة االسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا بوقرة رابح

 رئيس المجمس العممي لمكمية سعيدي يحي
 ئيس قسـ عمـو التسييرر  قراوي أحمد الصغير

 رئيسة قسـ العمـو التجارية خرخاش سامية
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بمعباس رابح
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو االقتصادية بوجالؿ محمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو االقتصادية سنوسي عمي
 عمـو التسييرممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ  قاسمي كماؿ

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو التسيير سعودي بمقاسـ
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو التجارية بمعجوز حسيف
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف بوبعاية حساف
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف فرحات عباس
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف المستخدميف اإل عبدلي ليمى

 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات محواس عمار
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ عمـو التسيير بمعمري سمير

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو التجارية شتيح أكـر
 عمـو االقتصاديةممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ ال بسطي محمد لميف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  2014ي ام 22مؤرخ في  386رقم  قــرار

 كمية اآلداب والمغـــات بجامعة المسيمة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضمف  2014يو ما 5الموافػؽ  1435رجب عػاـ  05المػؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،  

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -
 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف  2003
 منو،
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سبتمبر سنة  18الموافؽ  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01رقـ  وبمقتضى المرسـو التنفيذي -
 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 2001

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 ي والبحث العممي، ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العال2003

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب و   2012ديسمبر  13المؤرخ في  458وبمقتضى القرار رقـ  -
 المغػػات بجامعة مسيمة.

  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيػذي رقـ  39تطبيقا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغػات بجامعة مسيمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اآلداب والمغات بجامعة المسيمة، في بالجدوؿ الممحؽ  :2المادة 
 القرار. ليذا

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3المادة 
 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس كميـة اآلداب والّمغــات بجامعة المسيمة

 الصفــة االسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا بف يحي عباس
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوطابع العمري
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية سميتاف كماؿ

 رئيسة قسـ المغة واألدب العربي بف صالح محمد
 رئيس قسـ األدب والمغة اإلنجميزية تواتي مراد
 مدير مخبر زىار محمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب العربي بولنوار عمي

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب العربي بوفسيور عيسى
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بوسعدية زىير

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية امر عز الديفع
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية بوزايد الطيب
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية بغدادي أسيا
 ممثؿ منتخب عف األساتذة عتيؽ موسى
 األساتذةممثؿ منتخب عف  ميدي عمار

 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عمروف المسعود
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف ساعد جماؿ عبد الوىاب

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ المغة واألدب العربي ىباش مػراد
 طمبة لقسـ اآلداب والمغة الفرنسيةممثؿ منتخب عف ال بف عزي أكػػـر
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية نفنػاؼ عػػادؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  2014ماي  22مؤرخ في  387رقم  قــرار
 كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة المسيمة

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
والمتضمف  2014مايو  5الموافػؽ  1435رجب عػاـ  05المػؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،  
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمادى الثانيػة عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 منو، 39و 37 اصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتافالذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003
سبتمبر سنة  18الموافؽ  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 2001
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2003
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ   2012ديسمبر  13المؤرخ في  459وبمقتضى القرار رقـ  -

 والعمـو السياسية بجامعة مسيمة.
  يقـــــــرر

جمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيػذي رقـ  39تطبيقا ألحكػاـ المػادة  ى:المادة األول
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مسيمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة المسيمة، في بالجدوؿ  :2دة الما

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

 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كميـة الحقـوق والعموم السياسية بجامعة المسيمة
 الصفــة االسم والمقب
 عميدة الكمية، رئيسة خرباشي عقيمة
 رئيس المجمس العممي لمكمية دخاف نور الديف
 رئيس قسـ الحقوؽ رابعي إبراىيـ

 رئيسة قسـ العمـو السياسية بوعيسي حساـ الديف
 مدير مخبر بف الصغير محفوظ

 مدير مخبر غرابي أحمد
 مدير مخبر حاج عزاـ سميماف

 مدير مخبر بختي العربي
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الحقػوؽ بركات محمد

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الحقػوؽ عبد النور مبروؾ
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو السياسية مموكي سميماف
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العمـو السياسية بودرىـ فاطمة
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 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف غربي عزوز
 ديفممثؿ منتخب عف األساتذة المساع رداوي عبد المالؾ

 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لويفي عمر
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات كرميش ىشاـ
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ الحقوؽ قندوز موسى

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو السياسية إسماعيؿ حمػػزة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية 2014ماي  22مؤرخ في  388رقم  قــرار
 ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيــا بجامعة المسيمة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2014مايو  5الموافػؽ  1435رجب عػاـ  05المػؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -

 لحكومة،  تعييف أعضاء ا
غشت سنة  23الموافػؽ  1424جمادى الثانيػة عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف  2003
 منو،

سبتمبر سنة  18الموافؽ  1422دى الثانية عاـ جما 30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 2001

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2003

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكميػة التكنولوجيػػا  2012ديسمبر  13المؤرخ في  460قرار رقـ وبمقتضى ال -
 بجامعة مسيمة.

  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيػذي رقـ  39تطبيقا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:

دؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المع2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيػػا بجامعة مسيمة.

تحدد القائمػػة االسمية ألعضاء مجمػس كميػة التكنولػوجيػا بجامعػة المسيمػة، في بالجدوؿ الممحؽ ليذا  :2المادة 
 القرار.

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار  :3المادة 
 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميـة التكنـــولـوجيـا بجامعة المسيمةقائمة أعضاء مجمس ك
 الصفــة االسم والمقب
 عميدة الكمية، رئيسة بيبػػي مكي

 رئيس المجمس العممي لمكمية بوخميسة محمد
 رئيس قسـ  بف جعيمة بشير
 رئيسة قسـ الري مناري عبد المالؾ
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 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية زاوي موسى
 المدنية رئيس قسـ اليندسة بعمي العيد

 رئيس قسـ اإللكترونيؾ بف شالغـ أحمد
 مدير مخبر  بف الشيخ محمد
 مدير مخبر  بوعمار محمد
 مدير مخبر  بدار ميمود

 مدير مخبر  بف سعيد سمير
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية بوقرة عبد الرحماف

 ة الميكانيكيةممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندس بف يطو لطفي
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية تيطـو المسعود

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الري بنية منيػػر
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الري نبػار محمد لخضر
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ حسيني عبد السالـ

 ساتذة لقسـ اإللكترونيؾممثؿ منتخب عف األ خدروش جماؿ
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الميكانيؾ شيف عادؿ

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الميكانيؾ بف خرباش حورية
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف حمريط فراح

 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف موساوي نفيسة
 ميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف المستخد مخموؼ ليمي
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مفجخ عمر
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الميكانيكية محمد يزيد

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الكيربائية عميش عبد النور
 ة لقسـ اإللكترونيؾممثؿ منتخب عف الطمب جميط محمد 
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ الػػري قصري مراد

 ممثؿ منخب عف الطمبة لقسـ اليندسة المدنية بوزياف فيصؿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء يحدد القائمة االسمية 2014ماي  22مؤرخ في  389رقم  قــرار

 بجامعة المسيمة ةمجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضي
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضمف  2014مايو  5الموافػؽ  1435رجب عػاـ  05المػؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،  

ت سنة غش 23الموافػؽ  1424جمادى الثانيػة عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -
 63و 61الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف  2003
 منو،

سبتمبر سنة  18الموافؽ  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 2001

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2003



97 |  1024-الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

  
 

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمجمس معيد عمـو  2010فيفري  24المؤرخ في  52وبمقتضى القرار رقـ  -
 نشاطات البدنية والرياضية بجامعة مسيمة.وتقنيات ال

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيػذي رقـ  61تطبيقا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 سمية ألعضاء مجمس معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة مسيمة.القائمة اال
تحدد القائمػػة االسمية ألعضاء مجمػس معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعػة  :2المادة 

 المسيمػة، في بالجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.
 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار في النشرة الر  ينشر :3المادة 

 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                       

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيمةقائمة أعضاء مجمس معيد العموم وت
 الصفــة االسم والمقب
 مدير المعيد، رئيسا بوسكرة أحمد
 رئيس المجمس العممي لممعيد عمريو زىير
 رئيس قسـ التربية البدنية معيزة لمبارؾ
 رئيس قسـ النشاط الرياضي المكيؼ جوادي خالد
 رئيس قسـ التدريب الرياضي مقاؽ كماؿ

 رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي بف رجـ أحمد
 مدير مخبر شوية بوجمعة
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ التدريب الرياضي زحاؼ محمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ التدريب الرياضي سديرة سعد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اإلدارة والتسيير الرياضي مرنيز أمينة
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اإلدارة والتسيير الرياضي حسافبوجميدة 

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ التربية البدنية بوخرص رمضاف
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ التربية البدنية ميدي عز الديف

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ النشاط الرياضي المكيؼ خوجة عادؿ
 ب عف األساتذة لقسـ النشاط الرياضي المكيؼممثؿ منتخ صغيري رابح
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف بوساؽ فتيحة
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف بف البار سعيد

 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات منصور محمد األميف
 ارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلد برابح رياض
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ التدريب الرياضي وردي أحمد
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ التربية البدنية سالـ لخضر

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ النشاط البدني الرياضي المكيؼ العطري نور الديف
 التسيير الرياضيممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ اإلدارة و  رزيؽ مصطفى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  22مؤرخ في  390رقم  قــرار
 المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافػؽ  1435رجب عػاـ  05المػؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
ديسمبر سنة  14الموافػؽ  1424جمادى الثانيػة عاـ  7المؤرخ في  478-91وبمقتضى المرسـو التنفيػذي  -

 مـ، ، المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطؽ القاحمة، المعدؿ والمت1991
نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما 2011
 منو، 21المادة 

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013

 

  يقـــــــرر
ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:

أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ، والمذكور 2011نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432
 العممي لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطؽ القاحمة كما يأتي:

 

 بالنسبة لباحثي المركز: 
 طبوش نورة رئيسة،-
 حميس يوسؼ،-
 ساقع بشير،-
 بوكركر حساف،-
 سالـ كور نورة،-
 مرداس صيفي،-
 بتيش فريدة،-

 

 ن المركزبالنسبة لمباحثين الخارجين ع: 
 بف عزوز محمد الطاىر،-
 بمحمرة محمد،-
 حميتيـ عمر،-
 بف زيوش صالح الديف،-

 

 بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج: 
 حداج جياللي،-
 عينوش عبد القادر،-
 عيدود أحمد،-
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 األعضاء بحكم القانون: 
 لخداري فطـو مديرة المركز،-

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة :2المادة 
 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       
 لي والبحث العمميوزير التعميم العا                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  2014ماي  22مؤرخ في  391رقم  قــرار
 والمراقبة ملاللحاالعممي لمركز البحث العممي والتقني 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافػؽ  1435رجب عػاـ  05المػؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  
، 1992سنة يوليػػو  6الموافػؽ  1413محػـر عػاـ  5المػػؤرخ في  280-92وبمقتضػى المرسػـو التنفيػذي  -

 المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لاللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـ، 
نوفمبر سنة  24الموافػؽ  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

كنولوجي، السيما ، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والت2011
 منو، 21المادة 

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013

 

  يقـــــــرر
ذي الحجة عاـ  28المػؤرخ في  396-11ػذي رقـ مف المرسـو التنفي 21تطبيقا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2011نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432
 العممي لمركز البحث العممي والتقني لاللحاـ والمراقبة كما يأتي:

 بالنسبة لباحثي المركــز: 
 دراعي رضواف رئيسا،-
 زرقوؽ مراد،-
 ،باجي رياض-
 بديدي بودا عمي،-
 بف عمار عبد السالـ،-
 شوشاف توفيؽ،-
 معماش بوزيد،-
 زيوش عائشة،-

 بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز: 
 رباني فوزية،-
 دخاف ناىد،-
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 دىيمي لخضر،-
 قيتـو عبد الرحيـ،-

 بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج: 
 شريؼ سميـ مراد،-

 فنيناش نور الديف،--
 شابي لطفي،-
 بف مدور فاروؽ،-

 األعضاء بحكم القانون: 
 ياحي مصطفى مدير المركز،-
 بوحوش صالح مدير وحدة،-
 مرادي حاـز مدير وحدة،-
 فاسي يوسؼ مدير وحدة.-

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014ماي  22مؤرخ في  392رقم  قــرار

 في اإلعالم العممي والتقني لمركز البحث العممي المجمس العممي 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 1985مارس سنة  16الموافؽ  1405جمادى الثانية  24المػؤرخ في  56-85سػـو رقـ بمقتضى المػر  -
 المتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعدؿ والمتمـ،  

، 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -
 مة،المتضمف تعييف أعضاء الحكو 

نوفمبر سنة  24الموافػؽ  1432ذي الحجػة عاـ  28المػؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفػيذي  -
، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما 2011
 منو، 21المادة 

يناير سنة  30الموافؽ  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013

 

  يقـــــــرر
ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ، والمذكورة أعاله2011نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432
 العممي لمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني كما يأتي:

 بالنسبة لباحثي المركــز: 
 نوالي عمر رئيسا،-
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 نوالي نادية،-
 طنجاوي جماؿ،-
 مزياف عبد الكريـ،-
 بروؽ سعيد،-
 جنوري جماؿ،-
 عمياف حسينة،-
 بسعي فاطمة الزىراء،-
 كوديؿ عمر،-

 لنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز:با 
 أحمد ناصر محمد،-
 بمجياللي بوزياف،-
 بطاز محمد،-
 بوفيدة محمود،-
 كوديؿ مولود،-

 :بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج 
 أيت أعمار ياميف،-
 بوعبد اهلل مجيد،-
 حاسيد محند سعيد،-
 لعروؽ عمر،-

 :األعضاء بحكم القانون 
 مدير المركػز، بعػػداش نجيب-

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ محمد مباركي                                                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ي ما 22مؤرخ في  393رقم  قــرار

 المجمس العممي لمركز تنمية الّطاقات المتجددة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضمف 1988مارس سنة  22الموافؽ  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  60-88بمقتضى المػرسػـو رقـ  -
  إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ والمتمـ،

، 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

نوفمبر سنة  24الموافػؽ  1432ذي الحجػة عاـ  28المػؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفػيذي  -
العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما ، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة 2011
 منو، 21المادة 

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتػضى المرسػـو التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
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  يقـــــــرر
ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  21مادة تطبيقا ألحكاـ ال المادة األولى:

، والمذكورة أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2011نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432
 العممي لمركز تنمية الطاقات المتجددة كما يأتي:

 

 بالنسبة لباحثي المركــز: 
 مالؾ عمي رئيسا،-
 ة،عزيزة ماجدة أمين-
 فتحي محمد،-
 حاج اعراب عمر،-
 حميدات عبد الرحماف، -
 خالؼ عبد اهلل،-
 مرزوؽ نشيدة،-
 ضياؼ سعيد،-
 بزاري صالح،-

 بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز: 
 شاكر عبمة،-
 بف يوسؼ بومديف،-
 حدادي مراد،-
 سماعيمي أرزقي،-
 عدواف بمقاسـ،-

 خارجبالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بال: 
 باشا صديؽ،-
 حمزاوي عبد العزيز،-
 عمراف عبد المطيؼ،-
 بورويس محمود،-

 :األعضاء بحكم القانون 
 ياسع نور الديف مدير المركز،-
 بوزيدي بمقاسـ مدير وحدة،-
 حمودة مسعود مدير وحدة،-
 جعفر جموؿ مدير وحدة،-

 لبحث العممي.نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي واي :2المادة 
 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  2014ماي  22مؤرخ في  394رقم  قــرار
 كمية الرياضيات واإلعالم اآللي  بجامعة مسيمة

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
، 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

و  37الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف  ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد2003
 منو، 39

سبتمبر سنة  18الموافؽ  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 2001

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الرياضيات واإلعالـ  2010فيفري  24المؤرخ في  50وبمقتػضى القرار  -
 اآللي بجامعة المسيمة.

  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:

ه، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة المسيمة.

القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة المسيمة، في الجدوؿ  تحدد :2المادة 
 الممحؽ ليذا القرار.

 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النش :3المادة 
 2014 ماي 22حرر بالجزائر في                                                                                       
 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ياضيات واإلعالم اآللي  بجامعة المسيمةقائمة أعضاء مجمس كمية الر 
 الصفــة االسم والمقب

 عميد الكمية، رئيسا، بودواو عبد المجيد
 رئيس المجمس العممي لمكمية نذير مصطفى
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي ميني الطاىر

 رئيس قسـ الرياضيات مييوبي الشريؼ
 التصاؿرئيس قسـ عمـو تكنولوجيا اإلعالـ وا إبراىيمي محمود
 مدير مخبر بودراح إبراىيـ

 مدير مخبر دحماني عاشور
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات صغيري فخر الديف
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات طالب عبد الحميد

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي سعودي العالية
 ساتذة لقسـ اإلعالـ اآلليممثمة منتخبة عف األ عساس وردة
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ قادري السعيد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ بوعمامة سميـ
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 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف لكحؿ مفتاح
 ة المساعديفممثؿ منتخب عف األساتذ شيكوش نور الديف

 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات زايد رابح
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات طبي مبروؾ

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ الرياضيات قاضي سعد الديف
 يممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ اإلعالـ اآلل بمباي سارة

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ عمـو تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ  قاضي ميدي سميماف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2014ماي  25مؤرخ في  396رقم  قــرار
 بوىــران اليندسة المعمارية لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة مياـ 
والمتعمؽ بتنظيـ جامعة العموـ  1984أوت  18المؤرخ في  212-84وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 والتكنولوجيا بوىراف المعدؿ والمتمـ،
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .09/03/2014وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بتاريخ  -

 

  يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية لكمية اليندسة المعمارية 

 واليندسة المدنية بجامعة العمـو والتكنولوجيا.
ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية لكمية اليندسة المعمارية واليندسة تحدد الق :2المادة 

 المدنية بجامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
ؿ فيما يخصو المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف، كيكمؼ  :3المادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحـق بالقرار يتضمن أعضاء المجنـة العمميــة

 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية سالـ زيناي صورية

 رئيس القسـ ىندؿ مالؾ
 أستاذ التعميـ العالي بف عيادة اليواري

 أستاذ محاضر صنؼ " أ " أنوش كريمة
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 أستاذ محاضر صنؼ" أ " محمد مدني
 أستاذ محاضر صنؼ " أ "  بف كولة الحبيب
 أستاذ محاضر صنؼ " ب " قاسيمي مميكة

 أستاذ محاضر صنؼ " ب " ربوحة قاقا
 أستاذة مساعدة صنؼ " أ " خياط دليمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمجنة العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء  ا  2014ماي  25مؤرخ في  397رقم  قــرار
 لقسم الـري لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىــران

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 
والمتعمؽ بتنظيـ جامعة العموـ  1984أوت  18المؤرخ في  212-84وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 كنولوجيا بوىراف المعدؿ والمتمـ،والت
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .11/02/2014وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الػػري بتاريخ  -
 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المػػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

المعمارية واليندسة المدنية  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري لكمية اليندسة
 بجامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الػػري لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية  :2المادة 
 بجامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

بوىراف، كؿ فيما يخصو  اـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العمـو والتكنولوجيايكمؼ المدير الع :3المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25في  حرر بالجزائر                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية
 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الػري شريؼ األميف

 رئيس القسـ خالدي عبد الكريـ
 اليأستاذ التعميـ الع نمديمي عمي

 أستاذ التعميـ العالي تيجاني عبد المطيؼ الباري
 أستاذ التعميـ العالي شريؼ األميف
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 أستاذ محاضر صنؼ " أ " بوكرمة بغدادي
 أستاذ محاضر صنؼ " أ " بختي بف عمار
 أستاذ محاضر صنؼ " أ " بوجمميف جماؿ
 أستاذ مساعد صنؼ " أ " مكػػاوي محمد

 مساعد صنؼ " أ " أستاذ بيمولػػي محمد الياس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  25مؤرخ في  398رقم  قــرار
 لقسم اآلداب والمغة العربية لكمية اآلداب والمغات بجامعة بسكرة 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05خ في المؤر  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 
يوليو سنة  7الموافؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98ى المرسـو التنفػيذي رقـ وبمقتض -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية. -

 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المػػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
ذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ والم2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية لكمية اآلداب والمغات 
 بجامعة بسكرة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية لكمية اآلداب والمغات بجامعة  :2المادة 
 دوؿ الممحؽ بيذا القرار.بسكرة بالج

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 ممحـق بالقرار يتضمن أعضاء المجنـة العمميــة
 الصفــة االسم والمقب

 رئيس المجنة العممي لقسـ اآلداب والمغة العربية فورار أمحمد بف لخضر
 رئيس القسـ مداس أحمد
 أستاذ التعميـ العالي خاف محمد

 أستاذ التعميـ العالي مفقودة صالح
 استاذ التعميـ العالي شمواي عمار
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 أستاذ محاضر قسـ " أ " لحموحي صالح
 أستاذ محاضر قسـ " أ " ربيح عمار
 أستاذ محاضر قسـ " ب " آفجو سامية

 أستاذ مساعد قسـ " أ " معروؼ رضػا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  25مؤرخ في  399رقم  قــرار

 لقسم العموم االقتصادية لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة بسكرة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -
 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013

يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 

يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98ـو التنفػيذي رقـ وبمقتضى المرس -
 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998

 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والبحث العممي، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي

 .2014فيفري  5وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بتاريخ  -
 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المػػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
لمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ وا2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية لكمية العمـو االقتصادية 
 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة بسكرة.

مـو االقتصادية والتجارية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية لكمية الع :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق بالقرار يتضمن أعضاء المجنـة العمميــة
 الصفــة االسم والمقب
 يس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصاديةرئ مفتاح صالح

 رئيس القسـ عبة فريد
 أستاذ التعميـ العالي داودي الطيب

 أستاذ محاضر قسـ " أ " أحمد قايد نور الديف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " حامد نور الديف 

 أستاذ محاضر قسـ " أ " غالـ عبد اهلل
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 " أستاذ محاضر قسـ " أ بف الزاوي عبد الرزاؽ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " خنضور جماؿ
 أستاذ مساعد قسـ " أ " نصيرة عقبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2014ماي  25مؤرخ في  400رقم  قــرار

 لقسم العموم التجارية لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة بسكرة
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48عة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة مياـ الجام
يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434بيع األوؿ ر  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014فيفري  5وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بتاريخ  -
 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المػػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية 
 وعمـو التسيير بجامعة بسكرة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية  :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

ر يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرا :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 بالقرار يتضمن أعضاء المجنـة العمميــةممحـق 
 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية رايػػس حدة

 رئيس القسـ جناف عبد الحػؽ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " حساني رقيػة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " خوني رابػح
 أستاذ محاضر قسـ " أ " دبمة فاتػح

 ستاذ محاضر قسـ " ب "أ شنشونة محمد
 أستاذ مساعد قسـ " أ " جودي حناف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



109 | -الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

1024   
 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014ماي  25مؤرخ في  401رقم  قــرار
 المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة بسكرة  

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 ـ،منو، المعدؿ والمتم 44مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 
يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات وزي
 .09/12/2013وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بتاريخ  -

 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المػػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003سنة  غشت 23الموافؽ  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة بسكرة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسي بجامعة بسكرة بالجدوؿ  :2المادة 

 ؽ بيذا القرار.الممح
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 محمد مباركي األستاذ                                                                                             

ػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ
 ممحـق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لشيب حورية

 عميد الكمية عزري الزيف عمر فرحاتي
 نائب العميد المكمؼ بما بعد التدرج عبد الرؤوؼ دبابش

 نائب العميد المكمؼ بالبيداغوجيا زواوي عباس
 رئيس قسـ الحقوؽ عبد الكريـ عاشور

 رئيس قسـ العمـو السياسية شيتور جماؿ
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بف ضعير عبد العظيـ

 تذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ الحقوؽممثؿ عف األسا حوحو رمزي
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ العمـو السياسية لعجاؿ أعجاؿ محمد األميف

 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لقسـ العمـو السياسية حدار جماؿ
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " دنش رياض

 عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " ممثؿ باري عبد المطيؼ
 مسؤولة المكتبػػة لعذاوري سييمة

ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية  2014ماي  25مؤرخ في  402رقم  قــرار
 لقسم العموم السياسية لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة بسكرة

 ي،إن وزير التعميم العالي والبحث العمم
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48السيما المادة  مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا
يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013انفي سنة ج 30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .09/12/2013وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بتاريخ  -
 

  يقـــــــرر
نية عاـ جمادى الثا 04المػػؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  :المادة األولى

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة بسكرة.

العمـو السياسية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ : 2المادة 
 بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. 

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية
 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية عبد العظيـبف صغير 

 رئيس القسـ عشور عبد الكريـ
 أستاذ التعميـ العالي عمر فرحاتي

 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعجاؿ أعجاؿ محمد األميف
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فوزي نور الديف
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أسعيد مصطفى

 قسـ "ا" أستاذ مساعد نايت سعيدي الياـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية  2014ماي  25مؤرخ في  403رقم  قــرار

 بجامعة بسكرة لقسم العموم الزراعية لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -
 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
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يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 

يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -
 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998

 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 لتعميـ العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات وزير ا

 .2014جانفي  6وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية بتاريخ  -
  يقـــــــرر

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
معدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، ال2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة 
 والحياة بجامعة بسكرة.

الدقيقة وعمـو الطبيعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية لكمية العمـو: 2المادة 
 والحياة بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار : 3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق بالقرار يتضمن أعضاء المجنـة العمميــة
 الصفــة االسم والمقب
 ة العممية لقسـ العمـو الزراعيةرئيس المجن طػراي كماؿ
 رئيس القسـ قيمر كمػاؿ

 أستاذ التعميـ العالي بمحمرة محمد
 أستاذ محاضر قسـ " أ " دغنوش كيرماف
 أستاذ محاضر قسـ " ب " مصمودي عمػي

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بف زيوش صالح الديف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " كسػأي عبمة

 ساعد قسـ " أ "أستاذ م دمناتي فاطمة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بوخالفة حفيظة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2014ماي  25مؤرخ في  404رقم  قــرار

 لقسم اإلعالم اآللي لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة
 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -
 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013

يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 48ميا السيما المادة مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظي
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يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -
 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998

 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .2014جانفي  6وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللػي بتاريخ  -
 

  ررـــــقـي
 

الثانية عاـ جمادى  04المؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي لكمية العمـو الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة 
 بجامعة بسكرة.

ة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي لكمية العموـ الدقيقة وعمـو الطبيعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجن :2المادة 
 والحياة بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 عالي والبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق بالقرار يتضمن أعضاء المجنـة العمميــة
 الصفــة سم والمقباال

 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بابا حنيني محمد شوقي
 رئيس القسـ بشير عبد المالؾ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " شريؼ فضيؿ

 أستاذ محاضر قسـ " أ " تريسة الصادؽ لبيب
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بوشانة بمقاسـ

 " أستاذ محاضر قسـ " أ ممكمي كماؿ الديف
 أستاذ محاضر قسـ " ب " زرارقة محمد فوزي

 أستاذ مساعد قسـ " أ " حميدة عمار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية  2014ماي  25مؤرخ في  405رقم  قــرار
 لقسم عموم المادة لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة  بجامعة بسكرة

 عميم العالي والبحث العممي،إن وزير الت
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة مياـ الجامعة 
يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998



113 | -الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

1024   
 

 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434األوؿ  ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .2014جانفي  6وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللػي بتاريخ  -
 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة 
 بجامعة بسكرة.

االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة تحدد القائمة  :2المادة 
 والحياة بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي ينشر في النشرة 

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 ي والبحث العمميوزير التعميم العال                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجنـة العمميــةممحـق بالقرار يتضمن أعضاء ال
 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة العاقؿ السعيد
 رئيس القسـ عماري محمود
 أستاذ التعميـ العالي عطاؼ عبد اهلل
 أستاذ التعميـ العالي بمعيدي صالح
 أستاذ التعميـ العالي مغزي أحمد

 "أستاذ محاضر قسـ " أ  سريتي فاطمة الزىراء
 أستاذ محاضر قسـ " أ " محمدي فرحات
 أستاذ محاضر " أ " نواجي مميكة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " نصيرة زليخة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  25مؤرخ في  406رقم  قــرار

 بجامعة بسكرة لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
يحدد  2003شت غ 23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 
يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13قـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي ر  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 .19/12/2013وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بتاريخ  -
 

  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03تنفيػذي رقـ مف المرسػـو ال 48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة بسكرة.
سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة بسكرة تحدد القائمة اال :2المادة 

 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 لي والبحث العممي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا
 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق بالقرار يتضمن أعضاء المجنـة العمميــة
 الصفــة م والمقباالس

 الحقوؽرئيس المجنة العممية لقسـ  شيتور جموؿ
 رئيس القسـ زواوي عباس
 أستاذ التعميـ العالي بورناف حورية
 أستاذ محاضر قسـ " أ " رمزي حوحو

 أستاذ محاضر قسـ " أ " دبابش عبد الرؤوؼ 
 أستاذ محاضر قسـ " أ " مفتاح عبد الجميؿ

 اذ محاضر قسـ " أ "أست بف مشري عبد الحميـ
 "بأستاذ محاضر قسـ "  حاحا عبد العالي
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف عشي رياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014ماي  25مؤرخ في  407رقم  قــرار

 لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة
 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضى المرسػـو الرئاسي رقـ  -
 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013

يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 44جامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة مياـ ال

يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -
 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998

 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .09/01/2014وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بتاريخ  -
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  يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03التنفيػذي رقـ مف المرسػـو  44تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة.
ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة تحدد القائمة االسمية  :2المادة 

 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 مي.الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم
 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفــة االسم والمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بمة عبد العاليد
 عميد الكمية برقوؽ عبد الرحماف
 نائب العميد المكمؼ بالبيداغوجيا جابر نصر الديف

 نائب العميد المكمؼ بالدراسات العميا العقبي األزىر
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية رابحي إسماعيؿ
 ئيس قسـ العمـو اإلنسانيةر  ميسـو بمقاسـ

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية ابراىيمي الطاىر
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "  لقسـ العمـو االجتماعية حميدي سامية
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لقسـ العمـو اإلنسانية السعيد بوعافية
 ألساتذة المحاضريف قسـ " ب "  لقسـ العموـ اإلنسانيةممثؿ عف ا داود جفافمة

 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " جوادي يوسؼ
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "  أ  رممي بوزيد

 مسؤولة المكتبة بوذيبة بمقاسـ
 مدير مخبر زماـ نور الديف
 مدير مخبر سالطنية بمقاسـ
 خبرمدير م بوعروري جعفػر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  25مؤرخ في  408رقم  قــرار

 الّمجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05لمؤرخ في ا 312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -
 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013

يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 

يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98مقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ وب -
 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998

 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 عميـ العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات وزير الت
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 .09/01/2013وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بتاريخ  -
 

  ررــــــقـي
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:

لمعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، ا2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة بسكرة.

جيا بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية لكمية العمـو والتكنولو  :02المادة 
 بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :03المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحــق بالقـرار يتضمـن أعضاء المجنة العممية
 

 الصفــة االسم والمقب
 ندسة المعماريةرئيس المجنة العممية لقسـ الي زمػػوري نور الديف
 رئيس القسـ بمكحؿ عز الديػف

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بػػادة ياسميف
 أستاذ محاضر قسـ " ب " سريتي ليميى

 أستاذ مساعد قسـ " أ " صولي أحسف زيف الديف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " مميوح فوزية
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بوزاىر سمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  25مؤرخ في  409رقم  قــرار

 كية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بسكرةيالمجنة العممية لقسم اليندسة الميكان
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 
يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .19/12/2013اء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بتاريخ وبن -
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 ررـــــقــي
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:

ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله،2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
كية لكمية العمـو والتكنولوجيا يتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكان

 بجامعة بسكرة.
كية لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة يتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكان :2المادة 

 لممحؽ بيذا القرار.بسكرة بالجدوؿ ا
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 ستاذ محمد مباركياأل                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحــق بالقـرار يتضمـن أعضاء المجنة العممية

 الصفــة االسم والمقب
 كيةيرئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكان مومي عبد الحفيظ

 رئيس القسـ يفمومي نور الد
 أستاذ التعميـ العالي عمراف محمد نذير
 أستاذ التعميـ العالي بومرزوؽ زكريا
 أستاذ التعميـ العالي عثماني رشيد

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بف شعباف عادؿ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " شباح محمد السعيد

 أستاذ محاضر قسـ " ب " كماؿ أواس
 سـ " أ "أستاذ مساعد ق جمعي حسيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014ماي  25مؤرخ في  410رقم  قــرار

 لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 ـ،منو، المعدؿ والمتم 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 
يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات وزي
 .19/12/2013وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بتاريخ  -
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 ررــــقــي
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة بسكرة.

كنولوجيا بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية لكمية العمـو والت :2المادة 
 بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحــق بالقـرار يتضمـن أعضاء المجنة العممية
 الصفــة االسم والمقب

 اليندسة الكيربائية رئيس المجنة العممية لقسـ تيطاريف عبد الناصر
 رئيس القسـ غضباف حاتـ

 أستاذ التعميـ العالي عبوبو عبد الناصر
 أستاذ التعميـ العالي سرايري كماؿ

 أستاذ التعميـ العالي عالؽ عبد الكريـ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بف شوية محمد توفيؽ

 أستاذ محاضر قسـ " أ " وافي عبد الكريـ
 ذ محاضر قسـ " ب "أستا مغربي أحمد شوقي

 أستاذ مساعد قسـ " أ " محمدي مسعود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  25مؤرخ في  411رقم  قــرار
 المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة

 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44ا السيما المادة مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي
يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .08/01/2014وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بتاريخ  -

 ررـــقــي
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جمادى الثانية عاـ  04خ في المؤر  279-03مف المرسػـو التنفيػذي رقـ  44تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة.
مي لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم: 2المادة 

 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ
 ممحــق بالقـرار يتضمـن أعضاء المجمس العممي

 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة. صالحبمعيدي 

 عميد الكمية. فرحي عبد اهلل
 نائب العميد المكمؼ لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية. العابد بوبكر

 نائب العميد المكمؼ بالتدريس وشؤوف الطمبة. عطاؼ عبد اهلل
 لرياضيات.رئيس قسـ ا جيراف يحي

 رئيس قسـ عمـو المادة عماري محمود
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي بابا حنيني محمد شوقي

 رئيس قسـ العمـو الزراعية قيمر كماؿ
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة موسي عبد الحميد

 رئيس قسـ عمـو األرض صيد صالح
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات نصير عبد الحكيـ

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة لعاقؿ السعيدا
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي كزاز عقبة

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية طراي ناصر
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ الرياضيات مرغني جماؿ
 يف قسـ " أ " لقسـ الرياضياتممثؿ عف األساتذة المحاضر  براىيمي براىيـ
 ممثؿ أساتذة التعميـ العالي لقسـ عمـو المادة مغزي أحمد

 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ االعالـ اآللي بشير عبد المميؾ
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ اإلعالـ اآللي تريسة الصادؽ لبيب

 عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب" لقسـ العمـو الزراعيةممثؿ  صالح الديف بف زيوش
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لقسـ العمـو الزراعية بومعراؼ بمقاسـ
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لقسـ عمـو الطبيعة والحياة. زياف لعياضي

 قسـ عمـو الطبيعة والحياةممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " ل بوعتروس يمينة
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لقسـ عمـو األرض بف مصدؽ عباس
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ عمـو األرض عبد القادر أحمد

 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "  خالد جابر
 سـ " أ "ممثؿ عف األساتذة المساعديف ق شريط عبد الكريـ

 مسؤوؿ المكتبة بكير خثير
 مدير مخبر نور الديف سنقوقة
 مدير مخبر عبد الواحد شالة

 مدير مخبر محمد توفيؽ ساطاني
 مدير مخبر شريؼ فضيؿ
 مدير مخبر بمحمرة محمد

ػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػ  ػ
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 الّمجنة العممية اءيحدد القائمة االسمية ألعض 2014ماي  25مؤرخ في  412رقم  قــرار
 لقسم الرياضيات لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 ة،والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكوم 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 
 يوليو سنة 7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .06/01/2014وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ بتاريخ  -

 

 ررـــــقــي
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

ات لكمية العموـ الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضي
 بجامعة بسكرة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة  :2المادة 
 والحياة بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحــق بالقـرار يتضمـن أعضاء المجمس العممي
 الصفــة االسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات نصيرة عبد الحكيـ
 رئيس القسـ جبراف يحي

 أستاذ التعميـ العالي مزردي إبراىيـ
 " أ "أستاذ محاضر قسـ  مرغني جماؿ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " العابد بوبكر
 أستاذ محاضر قسـ " أ " أحفيظ مختار

 أستاذ محاضر قسـ " أ " براىيمي إبراىيـ
 أستاذ محاضر قسـ " ب " ثامر لزىر

 أستاذ مساعد قسـ " أ " عبدلي جيياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العممية د القائمة االسمية ألعضاءيحد 2014ماي  25مؤرخ في  413رقم  قــرار
 لقسم العموم االجتماعية لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، والذي يتضمف 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 
يوليو سنة  7لموافػؽ ا 1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .09/01/2014العمـو االجتماعية بتاريخ وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ  -

 

 ررـــــــقـي
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية القائمة االس
 بجامعة بسكرة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  :0المادة 
 بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3 المادة
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25في حرر بالجزائر                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحــق بالقـرار يتضمـن أعضاء المجنة العممية
 الصفــة االسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية إبراىيمي الطاىر
 رئيس القسـ رابحي إسماعيؿ
 أستاذ التعميـ العالي ليدبمة عبد العا

 أستاذ التعميـ العالي زماـ نور الديف
 أستاذ التعميـ العالي جابر نصر الديف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " حميدي سامية
 أستاذ محاضر قسـ " أ " أوذاينية عمر

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بف عامر وسيمة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " جوادي يوسؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2014ماي  25مؤرخ في  414رقم  قــرار
 لقسم الكيمياء الصناعية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434عاـ  ذي القعدة 05المؤرخ في  312-13وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013
يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 
يوليو سنة  7الموافػؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98ذي رقـ وبمقتضى المرسـو التنفػي -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،1998
 2013جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 عممي،والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
 .19/12/2013وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الكيمياء الصناعية بتاريخ  -

 ررــــقـي
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيػذي رقـ  48تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:

اله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أع2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الصناعية لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة بسكرة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الصناعية لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة  :2المادة 
 لممحؽ بيذا القرار.بسكرة بالجدوؿ ا

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكػرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 ستاذ محمد مباركياأل                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحــق بالقـرار يتضمـن أعضاء المجنة العممية
 الصفــة االسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء الصناعية حسيف عبد المالؾ
 س القسـرئي بركات جماؿ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " جخابة سميـ

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بف تماـ الياشمي
 أستاذ محاضر قسـ " ب " نجار زىير

 أستاذ مساعد " أ " ساكري عادؿ
 أستاذ مساعد قسـ " أ " لعياضي الجموعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسميةيحدد  2014ماي  25مؤرخ في  415رقم  قــرار

 2ألعضاء المجمس العممي لجامعة البميـــدة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب  05المؤرخ في  154-14وبمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -
 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -
 مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما الفصؿ األوؿ منو، المعدؿ والمتمـ،

أبريؿ سنة  15الموافؽ  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -
 ،2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013

 2013جانفي سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ  18المػػؤرخ في  77-13المرسـو التنفػيذي رقـ  وبمقتضى -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 .2وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لجامعة البميػػدة  -
 

 ررـــــقــي
 

جمادى الثانية  04المػػؤرخ في  279-03ف المرسػـو التنفيذي رقـ تطبيقا ألحكػػاـ الفصؿ األوؿ م المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424عاـ 

 .2تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة البميػػدة 
 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. 2ممي لجامعة البميػػدة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع :2المادة 
، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار 2يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميػػدة  :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ
 ممحــق بالقـرار يتضمـن أعضاء المجمس العممي

 الصفــة االسم والمقب
 ئيس المجمس العممي لمجامعة، ر 2مدير جامعة البميدة  بومعيزة السعيد

نائب مدير الجامعة لمتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيؿ الجامعي والبحث العممي  بوحسايف نصر الديف
 والتكويف فيما بعد التدرج

 نائب مدير الجامعة لمتنمية واالستشراؼ والتوجيو عمورة جماؿ
في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصؿ والشيادات  نائب مدير الجامعة لمتكويف العالي محي الديف جماؿ

 والتكويف العالي في التدرج
 عميد كمية اآلداب والمغات براكني دليمة
 عميد كمية عمـو اإلنسانية واالجتماعية معتوؽ جماؿ
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية رامي حميـ

 لتجارية وعمـو التسييرعميد كمية العمـو االقتصادية وا درحموف ىالؿ
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات عبدلي محمد السعيد

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية محي الديف عبد العزيز
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لسموس مبارؾ
 مجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةرئيس ال سرير ميمود

 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بف حمودة فطيمة
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير يدو محند

 ألساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثؿ عف ا قزو محمد أكمي
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوبكر مصطفى
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية اآلداب والمغات الوالي بوجمعة
 آلداب والمغاتممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية ا حميداتو عمي
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 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية درواش رابح
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية العايب سميـ
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " ساخي بوبكر
 لمساعديف قسـ " أ "ممثؿ عف األساتذة ا منصوري عمي
 مسؤوؿ المكتبة لزرؽ توفيؽ

 شخصية خارجية قدي عبد المجيد
 شخصية خارجية الغالي غربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014ماي  25مؤرخ في  416رقم  قــرار

 المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة بسكرة
 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال

سبتمبر سنة  11الموافؽ  1434ذي القعدة عاـ  05المؤرخ في  312-13بمقتضػى المرسػـو الرئاسي رقـ  -
 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2013

يحدد  2003غشت  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 44والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المدة مياـ الجامعة 

يوليو سنة  7الموافؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المػؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -
 ، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ.1998

 2013جانفي سنة  30الموافػؽ  1434يػع األوؿ رب 18المػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والمغػػات. -
  ررــــقــي

جمادى الثانية عاـ  04المػػؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكػػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة بسكرة.
بسكرة بالجدوؿ الممحؽ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة :2المادة 

 بيذا القرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي  :3المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ
 ممحــق بالقـرار يتضمـن أعضاء المجمس العممي

 الصفــة االسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات دخيمة عبد الوىاب

 عميد الكمية ف محمدخا
 نائب العميد المكمؼ لما بعد التدرج صالح مفقودة
 نائب العميد المكمؼ بالبيداغوجيا عمار شمواي
 رئيس قسـ اآلداب والمغة العربية أحمد مداس



125 | -الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

1024   
 

 رئيس قسـ اآلداب والمغات األجنبية بشير بف صالح
 غة العربيةرئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والم أمحمد بف لخضر فورار

 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لقسـ اآلداب والمغة العربية بشير تاوريريت
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لقسـ اآلداب والمغة العربية تبرماسيف عبد الرحماف

 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بوضياؼ نعيمة
 ممثؿ عف األساتذة المحاضريف  عبد الوىابدخية 

 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " رابحي سميمة
 ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " تركي بركات

 مسؤوؿ المكتبة قويدر عبد العظيـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2013فيفري  16المؤرخ في  56يعدل القرار رقم  ،2014ماي  29مؤرخ في  417رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافؽ  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  282-84بمقتضػى المرسػـو رقـ  -

 منو، 1مكرر  2مير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة إحداث جامعة األ
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424اـ جمادى الثانية ع 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-03وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 ي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العال
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2013فيفري  16المؤرخ في  56وبمقتضى القرار رقـ  -

 األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية.
 وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والمغػػات. -

 ررــــقــي
، والمذكور أعاله، كما ىو 2013فيفري  16المؤرخ في  56لقرار رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحؽ با المادة األولى:

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

 2014 ماي 29ر في حرر بالجزائ                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػػ ػػ ػػػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ  ػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
 ينوناألعضــاء المع-1

 القطــاع الصفة االسم والمقب
 الي والبحث العمميممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ الع رئيس بوجانة عاشور

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو أقوف عمر
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قاسمي العايش
 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف قدوار رشيد
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 ممثؿ الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو سميماني بوجمعة
 مثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعيم عضو طاجيف رابح

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعدؿ عضو جبابري محمد لخضر
 ممثؿ الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو تميمي فوغالي
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو عيسى محمد

 ممثؿ الوالي عضو محروؽ عبد العزيز
 

 منتخبونالاألعضاء  -2
 القطــاع الصفة االسم والمقب
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية أصوؿ الديف عضو موىوبي حساف
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية الشريعة واالقتصاد عضو حشروؼ مراد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية عضو فرقاني محمد

 ثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفمم عضو بف الشيخ الحسيف رياض
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بريؾ ياسيف

 ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بوحديجي إبراىيـ
 ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو خراب مراد

 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو يتيورماس عبد العال
 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو الوافي حمادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة، 2012أفريل  04المؤرخ في  141يعدل القرار رقم  2014جوان  03مؤرخ في  418رقم  قــرار
 ادية والتجارية وعموم التسيير بتممساناالسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية  في العموم االقتص 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف تعييف  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضػى المرسػـو رقـ  -

 أعضاء الحكومة،
ديسمبر سنة  29الموافؽ  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 منو، 10الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة  2005
 2010يونيو سنة  28الموافؽ  1431رجب عاـ  15المؤرخ في  162-10وبمقتضى المرسـو التنفػيذي رقـ  -

 تجارية وعمـو التسيير بتممساف،والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية وال
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسػػـو التنفيػػذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 2013
ية ألعضاء مجمس إدارة الذي يحدد القائمة االسم 2012سنة  أفريؿ  04المؤرخ في  141القرار رقـ  ىوبمقتض -

 المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتممساف.
 

 ررــــقــي
، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2012 أفريؿ  4المؤرخ في 141يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:

 في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر في ا: 2المادة 

 2014 جوان 03حرر بالجزائر في                                                                                       
 م العالي والبحث العمميوزير التعمي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسانة قائمة أعضاء مجمس إدار 
 ـنونياألعضــاء المع -1

 القطػػاع الصفة االسـ والمقب
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بكوش عبد المالؾ

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو حامد محمد
 ؿ الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةممث عضو سايس احمد
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو حكـو بومديف

 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو طعاف محمد لطمفي
 

 المنتخبوناألعضاء  -2
 القطــاع الصفة االسم والمقب
 األستاذية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصؼ عضو بسوح نضيرة
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو سعدي طارؽ
 ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو ازناسي عمي

 ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بمحاج عبد الرحيـ
 يف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقني عضو شافع عبد القادر
 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو تونسي الخير

 ممثؿ منتخب عف الطمبة عضو بوسنة عبد الحؽ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  03مؤرخ في  قــرار
 بجامعة معسكر المجمس لكمية العموم والتكنولوجيا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44يما يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا الس 2003
المتضمف  2009جانفي  4الموافؽ  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة معسكر،
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1424ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعمي
 .2014فبراير  5وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بتاريخ  -
 

  ررــــقــي
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

المتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ و 2003غشت  23الموافؽ  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة معسكر.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية والتكنولوجيا بجامعة معسكر، في  :2المادة 
 ر.الجدوؿ الممحؽ ليذا القرا



128 | -الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

1024   
 

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 جوان 03حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 محمد مباركي األستاذ                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الّصفــة االسم والّمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بف ميموف يوسؼ
 ميةعميد الك بوشكارة محمد
 نائب العميد مكمؼ بالدراسات والمسائؿ المرتبطة بالطمبة دباكمة محمد

 نائب العميد مكمؼ بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عايد عبد الكريـ
 رئيس قسـ عمـو المادة  بمطاش محمد

 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي كوداش عبد اهلل
 سـ عمـو وتقنياترئيس ق قايدي العوني
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بف مريـ خالد

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو وتقنيات ولد الشيخ البحري
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بف يوسؼ عبد الغاني

 مدير مخبر غالـ اهلل مدني
 مدير مخبر يحياوي أحمد
 ير مخبرمد خناثة رابح

 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي سقراس عبد القادر
 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي دبػػػات فاطمة

 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ عمـو وتقنيات بف ميموف يوسؼ
 مف مصؼ األستاذية لقسـ عمـو وتقنيات ممثؿ األساتذة مداح حاج ميمود
 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ عمـو المادة سحنوف محمد

 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ عمـو المادة رقيؽ بف دوخة عبد الكريـ
 ممثؿ األساتذة المساعديف قسـ "ا" دايخ عبد القادر
 "أ"ممثؿ األساتذة المساعديف  بف نعـو منور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لّمجنة العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014جوان  03مؤرخ في  قــرار

 لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة معسكر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435ب عاـ رج 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما  2003
المتضمف  2009جانفي  4الموافؽ  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 إنشاء جامعة معسكر،
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 2013يناير سنة  30الموافؽ  1424ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 تخاب أعضاء الّمجنة العممية لقسـ الّرياضيات واإلعالـ اآللي لكمية العمـو والتكنولوجيا.وبناء عمى محاضر ان -
 ررـــــقــي

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، 2003غشت  23الموافؽ  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي لكمية العمـو والتكنولوجيا.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي لكمية العمـو والتكنولوجيا  :2المادة 

 ممحؽ ليذا القرار.بجامعة معسكر، في الجدوؿ ال
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار : 3المادة 

 الذي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 جوان 03حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الّصفــة االسم والّمقب
 ليرئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآل بف مريـ خالد

 رئيس القسـ كوداش عبد اهلل
 أستاذ محاضر قسـ "ا" سقراس عبد القادر

 أستاذ محاضر قسـ "ب" يحياوي خديجة
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غريب فتيحة
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مفتاح بوجالؿ

 أستاذ محاضر قسـ "ب" مدير مريـ
 أستاذ مساعد قسـ "ا" مختاري شكير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2014جوان  03رخ في مؤ  قــرار

 بجامعة معسكرمادة لكمية العموم والتكنولوجيا لقسم عموم ال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة،والمتضمف تعييف 
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما  2003
المتضمف  2009جانفي  4موافؽ ال 1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة معسكر،
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1424ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 العمـو والتكنولوجيا.وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـو المادة لكمية  -
 

 ررـــــقــي
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت  23الموافؽ  1424

 ة لقسـ عمـو المادة لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة معسكر.القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة  :2المادة 

 معسكر، في الجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.
ير جامعة معسكر، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومد :3المادة 

 الذي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 جوان 03حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية

 الّصفــة االسم والّمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بف يوسؼ عبد الغاني

 رئيس القسـ بمطاش الحاج
 أستاذ التعميـ العالي خناثة رابح

 العالي أستاذ التعميـ يحياوي أحمد
 أستاذ التعميـ العالي ىشماوي عائشة

 أستاذ محاضر قسـ "أ" رقيؽ بف دوخة عبد الكريـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غالـ اهلل مدني

 أستاذ محاضر قسـ "ب" سياد بختي العمارية
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جموؿ عبد القادر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء الّمجنة العممية يحدد القائمة 2014جوان  03مؤرخ في  قــرار

 لقسم عموم وتقنيات لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة معسكر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما  2003
المتضمف  2009جانفي  4الموافؽ  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة معسكر،إنش
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1424ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـو وتقنيات لكمية العمـو والتكنولوجيا. -
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 ررــــقــي
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت  23الموافؽ  1424

 ـو والتكنولوجيا بجامعة معسكر.القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو وتقنيات لكمية العم
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو وتقنيات لكمية العمـو والتكنولوجيا  بجامعة  :2المادة 

 معسكر، في الجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.
و، بتنفيذ ىذا القرار يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر، كؿ فيما يخص :3 المادة

 الذي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 جوان 03حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية

 الّصفــة االسم والّمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو وتقنيات ولد الشيخ البحري

 رئيس القسـ قايدي العوني
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مداح حاج ميمود

 أستاذ محاضر قسـ "أ" مرجي عمي
 ضر قسـ "ا"أستاذ محا خميؿ فضيؿ

 أستاذ محاضر قسـ "ب" غازي عبد القادر
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بكوسة سمير بمقاسـ

 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحاؿ ناصر
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خميؿ فضيؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جوان  03مؤرخ في  قــرار

 جامعة معسكرالمجمس العممي لكمية عموم الّطبيعة والحياة ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما  2003
المتضمف  2009جانفي  4الموافؽ  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة معسكر،
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1424ـ ربيع األوؿ عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014فبراير  9وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية عمـو الّطبيعة والحياة بتاريخ  -
 

 ررـــقــي
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جمادى الثانية عاـ  04في المؤرخ  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت  23الموافؽ  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو الّطبيعة والحياة بجامعة معسكر.
عة والحياة بجامعة معسكر، في الجدوؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو الّطبي :2المادة 

 الممحؽ ليذا القرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 

 الذي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 جوان 03حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية

 الّصفــة االسم والّمقب
 العممي لكمية عمـو الّطبيعة والحياةرئيس المجمس  بف عبدلي خموفي

 عميد الكمية بمعبيد لخضر
 نائب العميد مداح طير طويؿ عائشة

 نائب العميد الويسي موفؽ
 رئيس قسـ البيولوجيا بف عربة بشير

 رئيس قسـ العمـو الفالحية بف زعتر بف عمي
 رئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا سويدي زىيرة
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية لقادربميادي عبد ا
 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ العمـو الفالحية بف بارؾ حامة
 ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ البيولوجيا مداح بومديف

 مدير مخبر حميمد عبد الرحمف
 ممثؿ األساتذة المساعديف قسـ "ا" بوخاري يحي
 ممثؿ األساتذة المساعديف قسـ "ا" ريحة حميدةتموري بف ف

 مسؤوؿ المكتبة موفقس محمد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014جوان  03مؤرخ في  قــرار
 لقسم البيولوجيا لكمية عموم الّطبيعة والحياة بجامعة معسكر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44ما يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السي 2003
المتضمف  2009جانفي  4الموافؽ  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة معسكر،
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1424ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ
 .2014فبراير  9وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بتاريخ  -
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 ررــــقــي
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والم2003غشت  23الموافؽ  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا لكمية عمـو الّطبيعة والحياة بجامعة معسكر.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا لكمية عمـو الطبيعة والحياة  بجامعة  :2المادة 
 لممحؽ ليذا القرار.معسكر، في الجدوؿ ا

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2014 جوان 03حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية
 الّصفــة االسم والّمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا سويدي زىيرة
 رئيس القسـ بف عربة بشير

 أستاذ التعميـ العالي بف عبدلي خموفي
 أستاذ التعميـ العالي مداح بومديف 

 أستاذ التعميـ العالي طير طويا عائشة
 أستاذ محاضرة قسـ "ا" مومنيف زىيرة

 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوخاري ولد عمي وردية
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخاري يحي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2014جوان  03مؤرخ في  قــرار

 لكمية عموم الّطبيعة والحياة بجامعة معسكر العموم الفالحيةلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما  2003
المتضمف  2009جانفي  4الموافؽ  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة معسكر،
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1424ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014فبراير  9وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بتاريخ  -
 

 ررــــقــي
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جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت  23الموافؽ  1424

 بجامعة معسكر. الفالحية لعمـوالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا
لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  الفالحية العموـتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 

 معسكر، في الجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.
خصو، بتنفيذ ىذا القرار يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر، كؿ فيما ي: 3المادة 

 الذي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 جوان 03حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية

 الّصفــة االسم والّمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية بميادي عبد القادر
 رئيس القسـ بف زعتر بف عمي
 أستاذ التعميـ العالي بف بارؾ حامة

 أستاذ محاضر قسـ "ا" حميمد عبد الرحمف
 أستاذ مساعد قسـ "ا" قادة ريغي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تعيين المستشارين العمميين، 2014جوان  04مؤرخ في  قــرار
 لمجنة البرمجة وتقييم البحث العممي الجامعي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014 مايو سنة 5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2001الموافؽ أوؿ أكتوبر سنة  1422رجب عاـ  13المؤرخ في  293-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

يتعمؽ بمياـ التعميـ والتكويف التي يقـو بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميوف 
 نويا، المتمـ،آخروف باعتبارىا عمال ثا

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

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيو األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ،و 
والمتضمف إنشاء لجنة البرمجة وتقييـ البحث العممي  1989جواف  17المؤرخ في  78وبمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعي.  
 ررـــــقــي

والمذكور أعاله، يعيف  1989جواف  17في المؤرخ  78مف القرار الوزاري رقـ  04تطبيقا لممادة  المادة األولى:
بصفة مستشار عممي لمجنة البرمجة وتقييـ البحث الجامعي األعضاء المذكوروف في الجدوؿ المرفؽ 

 بيذا القرار.
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والمذكور أعاله، يمكف لمجنة  1989جواف  17المؤرخ في  78مف القرار الوزاري رقـ  05تطبيقا لممادة  :2المادة 
بحث العممي الجامعي أف تستعيف حسب الحاجة بخبراء ذوي كفاءة في مجاؿ البرمجة وتقييـ ال

 اختصاصيـ.
مف المرسـو التنفيذي رقـ  05يستفيد المستشاروف العمميوف والخبراء مف عالوة طبقا ألحكاـ المادة  :3المادة 

 والمذكور أعاله. 2001المؤرخ في أوؿ أكتوبر سنة  01-293
المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف والسّيد مدير الميزانية والوسائؿ ومراقبة  يكمؼ كّؿ مف السيد :4المادة 

التسيير، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
 العممي.

 2014 جوان 04حرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ محمد مباركي                                                                                                        
ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

LISTE NOMINATIVE DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES Du COMITE DE PROGRAMMATION 
ET D’EVALUATION DE LA RECHERCHE SCIENTIIFIQUE UNIVERSITAIRE 

(C.N.E.P.R.U) 
 

*MATHEMATIQUES 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 

1.  DJELLIT Ali U.ANNABA PROFESSEUR 
2.  BENTALHA Fadhila U.BATNA PROFESSEUR 
3.  NOUI Lemnouar U.BATNA PROFESSEUR 
4.  AISSANI Djamel U.BEJAIA PROFESSEUR 
5.  NECIR Abdelhakim U.BISKRA PROFESSEUR 
6.  KESSAL Mohand U.BOUMERDES PROFESSEUR 
7.  SEBA Djamila U.BOUMERDES PROFESSEUR 
8.  BENDOUKHA Berrabha U.CHLEF PROFESSEUR 
9.  YACOUBI Mohamed el bachir U.LAGHOUAT PROFESSEUR 
10.  HAMRI Naser-eddine CU.MILA PROFESSEUR 
11.  BOUZAR Chikh U.ORAN PROFESSEUR 
12.  AIDENE Mohamed U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
13.  AOUCHICHE Hocine U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
14.  BOUGUIMA Sidi Mohamed U.TLEMCEN PROFESSEUR 
15.  BOUCHEKIF Mohamed U.TLEMCEN PROFESSEUR 
16.  AIDER Meziane USTHB PROFESSEUR 
17.  ABBAS Moncef USTHB PROFESSEUR 
18.  MOULAI Mustapha USTHB PROFESSEUR 

 

 INFORMATIQUE : 
 

N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. BILAMI Azzeddine U.BATNA PROFESSEUR 
2. TALHI Said U.BATNA PROFESSEUR 
3. BENBLIDIA Nadjia U.BLIDA 1 PROFESSEUR 
4. BOUFAIDA Zizette U.CONSTANTINE 2 PROFESSEUR 
5. SERIDI Hamid U.GUELMA PROFESSEUR 
6. DAHAK Fouad INI PROFESSEUR 
7. HAFFAF Hafid U.ORAN PROFESSEUR 
8. CHIKH Amine U.TLEMCEN PROFESSEUR 
9. MOUSSAOUI Samira USTHB PROFESSEUR 
10. MOKHTARI Aicha USTHB PROFESSEUR 
11. AHMED NACER Mohamed USTHB PROFESSEUR 
12. BENYETOU Mohamed USTO PROFESSEUR 
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 CHEMIE INDUSTRIELLE: 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. BOUCHAMI Tidjani U.ANNABA PROFESSEUR 
2. ISMAIL Fedhal U.ANNABA PROFESSEUR 
3. ZERDAOUI Mostefa U.ANNABA PROFESSEUR 
4. BARKAT Djamel U.BISKRA PROFESSEUR 
5. MOHAMMEDI Ourida U.BLIDA 1 PROFESSEUR 
6. ALIOUCHE Djamel U.BOUMERDES PROFESSEUR 
7. HACHEMI Messaoud U.BOUMERDESE PROFESSEUR 
8. MEGHABAR Rachid U.ORAN PROFESSEUR 
9. BENTAHAR Fathia USTHB PROFESSEUR 
10. AIT-AMAR Hamid USTHB PROFESSEUR 
11. BETTAHAR Nourredine USTO PROFESSEUR 

  

 GENIE MECANIQUE : 
° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. HAOUAM Abdallah U.ANNABA PROFESSEUR 
2. SLAMEUR Mohammed U.BATNA PROFESSEUR 
3. ZIDANI Kamel U.BATNA PROFESSEUR 
4. BECHIR Hocine U.BEJAIA PROFESSEUR 
5. BOUMERZOUK Zakaria U.BISKRA PROFESSEUR 
6. OUALI Mohamed U.BLIDA 1 PROFESSEUR 
7. SACI Rachid U.BOUMERDES PROFESSEUR 
8. BETTAHAR Ahmed U.CHLEF PROFESSEUR 
9. TAHAR-ABBES Miloud U.CHLEF PROFESSEUR 
10. CHABIRA Salem Fouad U.LAGHOUAT PROFESSEUR 
11. ABDELLAH ELHADI Abdelah U.MEDEA PROFESSEUR 
12. RADJEM Hadef U.OUM EL BOUAGUI PROFESSEUR 
13. ZEGADI Rabah U.SETIF 1 PROFESSEUR 
14. BOUAFIA Mohamed U.SETIF 1 PROFESSEUR 
15. BOUZID Djamel U.SETIF 1 PROFESSEUR 
16. AZEM Said U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
17. BENMOUSSAT Abderahim U.TLEMCEN PROFESSEUR 
18. BOUHADEF Khadidja USTHB PROFESSEUR 
19. KAMEL Taibi USTHB PROFESSEUR 
20. RABAH Dizene USTHB PROFESSEUR 
21. TEBBAL Mohamed USTO PROFESSEUR 
22. MOKHTARI Abdelleh USTO PROFESSEUR 

 

 GENIE ELCTRIQUE : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. TOUMI Salah U.ANNABA PROFESSEUR 
2. HAOUABES Mourad U.ANNABA PROFESSEUR 
3. KADID Fatima zohra U.BATNA PROFESSEUR 
4. MILAINI Hamza U.BLIDA 1 PROFESSEUR 
5. DRID Said U.BATNA PROFESSEUR 
6. DJEFFAL Fayçal U.BATNA PROFESSEUR 
7. MOUSSI Ammar U.BISKRA PROFESSEUR 
8. BENTARZI Hamid U.BOUMERDES PROFESSEUR 
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9. BOUCHEMAT née BOUMAZA Touraya U.CONSTANTINE PROFESSEUR 
10. MANSOURI Noura U.CONSTANTINE PROFESSEUR 
11. TEGUAR Madjid ENSP PROFESSEUR 
12. LEFKAIER Ibn khaldoun U.LAGHOUAT PROFESSEUR 
13. MAHI Djilali U.LAGHOUAT PROFESSEUR 
14. ABUDURA Salem U.MEDEA PROFESSEUR 
15. BOUAFIA Mohamed U.SETIF 1 PROFESSEUR 
16. AMRANI Mohamed U.SIDI BEL ABBES PROFESSEUR 
17. TALEB Nasreddine U.SIDI BEL ABESSE PROFESSEUR 
18. DJIBBAOUI Ali U.SIDI BEL ABESSE PROFESSEUR 
19. MIMOUNI Abdenebi U.TIARET PROFESSEUR 
20. BELFEDHAL Cheikh U.TIARET PROFESSEUR 
21. HADDAD Salah U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
22. AMEUR Zohra U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
23. MOHELLEBI Hacene U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
24. LAGHROUCHE Mourad U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
25. AMEUR Zohra U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
26. GHAFFOUR Kheir eddine U.TLEMCEN PROFESSEUR 
27. MERIAH Sidi mohamed U.TLEMCEN PROFESSEUR 
28. BENHMED Nasreddine U.TLEMCEN PROFESSEUR 
29. MERAZKA Fatiha USTHB PROFESSEUR 
30. CHIBANI Youcef USTHB PROFESSEUR 
31. HOUACINE Amrane USTHB PROFESSEUR 
32. BOUHAMIDA Mohamed USTO PROFESSEUR 
33. AZZOUZ Zine-eddine USTO PROFESSEUR 
34. BELARBI Ahmed Wahid USTO PROFESSEUR 

 
 C H I M I E : 

N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. TIFOUTI Lakhdar U.ANNABA PROFESSEUR 
2. ABBACI Azzedine U.ANNABA PROFESSEUR 
3. FERKOUS Fouad U.ANNABA PROFESSEUR 
4. BENKHALED Mohammed U.BATNA PROFESSEUR 
5. BOUHIDEL Kamel eddine U.BATNA PROFESSEUR 
6. ELHATTAB Mohamed U.BLIDA 1 PROFESSEUR 
7. BOUCENNA Ali U.BOUMERDES PROFESSEUR 
8. HAMMOUDI Khaled U.CONSTANTINE PROFESSEUR 
9. KABOUCHE Zahia U.CONSTANTINE PROFESSEUR 
10. HOCINE Abderrahim ENS KOUBA PROFESSEUR 
11. ABDAOUI Mohamed U.GUELMA PROFESSEUR 
12. MERDES Rachid U.GUELMA PROFESSEUR 
13. YOUSFI Mohamed U.LAGHOUAT PROFESSEUR 
14. DJAFRI Fatiha U.ORAN PROFESSEUR 
15. SAIDI BESBES Salima U.ORAN PROFESSEUR 
16. SAIDI Mokhtar U.OUARGLA PROFESSEUR 
17. ADDOUR Lydia U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
18. KADRI Abdelaziz U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
19. REDOUANE Bachir U.TLEMCEN PROFESSEUR 
20. DJEBBAR Safia USTHB PROFESSEUR 
21. KERKOUCHE Zakia USTHB PROFESSEUR 
22. BENBDALLAH Tayeb USTO PROFESSEUR 
23. HADJEL Mohamed USTO PROFESSEUR 
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 PHYSIQUE : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. BELKAHLA Soliman U.ANNABA PROFESSEUR 
2. ALLEG Safia U.ANNABA PROFESSEUR 
3. BOULDJEDRI Abdelhamid U.BATNA PROFESSEUR 
4. ADJADJ Foozia U.BATNA PROFESSEUR 
5. CHALA Abd el Waheb U.BISKRA PROFESSEUR 
6. KHELIFI Rachid U. BLIDA 1 PROFESSEUR 
7. LAGOUNE Ali U.BOUMERDES PROFESSEUR 
8. BENROUS Mohamed U.CHLEF PROFESSEUR 
9. ALI-BENAMARA Abdelkader U.CHLEF PROFESSEUR 
10. MEDJADI Djamale eddine ENS KOUBA PROFESSEUR 
11. BOUKHAROUBA Nourredine U.GUELMA PROFESSEUR 
12. MEDDOUR Athmane U.GUELMA PROFESSEUR 
13. SAHOUR Mohamed chérif U.GUELMA PROFESSEUR 
14. BOUMAZA Mohamed Seghir U.GUELMA PROFESSEUR 
15. BALASKA Smail U.ORAN PROFESSEUR 
16. KHELFAOUI Fathi U.OURGLA PROFESSEUR 
17. LAMARI Saadi U.SETIF 1 PROFESSEUR 
18. DJABI Smail U.SETIF 1 PROFESSEUR 
19. BOUAZZA Amar U.TIARET PROFESSEUR 
20. HELLAL Slimane U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
21. BOUARAB Said U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
22. BENBRAHIM Nassima U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
23. LAMROUS Omar U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
24. KOTBI Mohamed U.TLEMCEN PROFESSEUR 
25. GHALEM Said U.TLEMCEN PROFESSEUR 
26. ZERGA Abdellatif U.TLEMCEN PROFESSEUR 
27. MAHFOUD Mohamed USTHB PROFESSEUR 
28. OUDIH Redha USTHB PROFESSEUR 
29. SAADI née AMROUN Nadia USTHB PROFESSEUR 
30. HAMZAOUI Saad USTO PROFESSEUR 
31. MEBARKI Mohamed USTO PROFESSEUR 
32. BELBACHIR Ahmed Hafid USTO PROFESSEUR 

 

 SCIENCES DE LA NATURE : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. SERIDI Ratiba U.ANNABA PROFESSEUR 
2. ARIBI Nadia U.ANNABA PROFESSEUR 
3. SIBACHIR Abdelkrim U.BATNA PROFESSEUR 
4. LAAMARI Malik U.BATNA PROFESSEUR 
5. MEZIANE Toufik U.BATNA PROFESSEUR 
6. ATMANI Djebbar U.BEJAIA PROFESSEUR 
7. MOULAI Riadh U.BEJAIA PROFESSEUR 
8. BELHAMRA Mohamed U.BISKRA PROFESSEUR 
9. KRIMI Zoulikha U.BLIDA 1 PROFESSEUR 
10. NOURI Elhadi U.BOUMERDES PROFESSEUR 
11. MEBARKI Azeddine U.CONSTANTINE1 PROFESSEUR 
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12. AZOUZI Bilel U.DJELFA PROFESSEUR 
13. BOUTAIBA Saad U.DJELFA. PROFESSEUR 
14. LEBAILI-BENMOUSSA Nemcha ENS KOUBA PROFESSEUR 
15. SAMRAOUI Boudjemaa U.GUELMA PROFESSEUR 
16. BENDJEDDOU Dalila U.GUELMA PROFESSEUR 
17. OUINTEN Mohamed U.LAGHOUAT PROFESSEUR 
18. OUMOUNA Mustapha U.MEDEA PROFESSEUR 
19. BOUALGA Ahmed U.ORAN PROFESSEUR 
20. BELKHODJA Moulay U.ORAN PROFESSEUR 
21. KIHAL Mabrouk U.ORAN PROFESSEUR 
22. KHEROUA Omar U.ORAN PROFESSEUR 
23. KAABECHE Mohamed U.SETIF 1 PROFESSEUR 
24. GHARZOULI Rachid U.SETIF 1 PROFESSEUR 
25. ZERROUG Mohamed Mihoub U.SETIF 1 PROFESSEUR 
26. LATIGUI Ahmed U.TIARET PROFESSEUR 
27. MEDERBAL Khaldi U.TIARET PROFESSEUR 
28. SADOUDI-ALI AHMED Djamel U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
29. MERZOUK Hafida U.TLEMCEN PROFESSEUR 
30. BENZZOUG Yasmina USTHB PROFESSEUR 
31. KADI HANIFI Halima USTHB PROFESSEUR 
32. BELHADRI Mansour USTO PROFESSEUR 

 

 SCIENES DE LA NATURE : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. DAHOU Née MAKHLOUFI Chafia U.ALGER PROFESSEUR 
2. BOUCELMA Malika U.ALGER PROFESSEUR 
3. SADI BELOUIZ Mustafa U.ALGER PROFESSEUR 
4. KHAROUBI Smail U.ANNABA PROFESSEUR 
5. AZOUAOU Ahmed U.BLIDA 1 PROFESSEUR 
6. MANSOUR Karim U.CONSTANTINE PROFESSEUR 
7. FOUATIH Zoubir Ahmed U.ORAN PROFESSEUR 
8. SOULIMANE Abdelkrim U.SIDI BEL ABBES PROFESSEUR 
9. BOUALLOU Fouad U.TLEMCEN PROFESSEUR 

 
 

 SCIENCES DE LA TERRE : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. DJABRI Larbi U.ANNABA PROFESSEUR 
2. ASSASSI Fella U.ANNABA PROFESSEUR 
3. HAFSSAOUI Abdella U.ANNABA PROFESSEUR 
4. MENNANI Redha U.BATNA PROFESSEUR 
5. DRID Hadda U.BATNA PROFESSEUR 
6. SENOUSSI Sid Ahmed U.BLIDA 1 PROFESSEUR 
7. LOUHAB Krim U.BOUMERDES PROFESSEUR 
8. GHANEM Abdelghani U.CONSTANTINE 1 PROFESSEUR 
9. BENAISSA Abdelkader U.CONSTANTINE 1 PROFESSEUR 
10. MOULAY HASSANI Idriss U.ORAN PROFESSEUR 
11. MANSOUR Hamidi U.ORAN PROFESSEUR 
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12. BENHAMOU Miloud U.ORAN PROFESSEUR 
13. ZEGHHLACHE Hamza U.SETIF 1 PROFESSEUR 
14. BOUHRAOUA Rachid U.TLEMCEN PROFESSEUR 
15. AIT OUALI Rachid USTHB PROFESSEUR 
16. BENALI Hanafi USTHB PROFESSEUR 
17. BOUDELLA Amar USTHB PROFESSEUR 

 

 GENIE CIVIL : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. ACHOURA Djamel U.ANNABA PROFESSEUR 
2. DJEGHABA Kamel U.ANNABA PROFESSEUR 
3. DIB Belkacem U.BATNA PROFESSEUR 
4. CHEBILI Rachid U.BATNA PROFESSEUR 
5. BENSAIBI Mahmoud U.BATNA PROFESSEUR 
6. BOURAHLA Nour Eddine U.BEJAIA PROFESSEUR 
7. LASSOUED Rachid U.BEJAIA PROFESSEUR 
8. TILIOUINE Boualem U.BISKRA PROFESSEUR 
9. BENHAMZA Mohamed Med El Hocine U.BLIDA 1 PROFESSEUR 
10. BENACHOUR Abdelkader U.BOUMERDES PROFESSEUR 
11. DJEBBAR Yassine U.CONSTANTINE1 PROFESSEUR 
12. TOUNSI Abdelouahed U.DJELFA PROFESSEUR 
13. MELBOUCI Bachir U.DJELFA. PROFESSEUR 
14. HABI Mohamed ENS KOUBA PROFESSEUR 
15. OUALI Noureddine U.GUELMA PROFESSEUR 
16. BAHAR Ramdane U.GUELMA PROFESSEUR 
17. NECHNECH Ammar U.LAGHOUAT PROFESSEUR 
18. KHELFI Hamid U.MEDEA PROFESSEUR 
19. KERDAL Djamel U.ORAN PROFESSEUR 

 

 PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’EDUCATION : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. BELMHOUB Keltoum U.ALGER 2 PROFESSEUR 
2. ZEBDI Nacereddine U.ALGER 2 PROFESSEUR 
3. SIMOUSSI Abderrahmane U.ALGER 2 PROFESSEUR 
4. MOUSSA Fatima U.ALGER 2 PROFESSEUR 
5. FARHATI Larbi U.BATNA PROFESSEUR 
6. BAIBAA Nadia U.BATNA PROFESSEUR 
7. KEDDOURI Rabeh U.M’SILA PROFESSEUR 
8. ATALLAH Ahmed U.MOSTAGANEL PROFESSEUR 
9. KAHLOULA Mourad U.ORAN PROFESSEUR 
10. BOUZID Nabil U.OUM EL BOUAGHI PROFESSEUR 
11. AREZKI Dalila U.TIZI OUZOU PROFESSEUR 
12. MCHERBAT Ali U.TLEMCEN PROFESSEUR 

 

 SCIENCES JURIDIQUES : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. OUHAIBIA Abdellah U.ALGER1 PROFESSEUR 
2. SAIDANE Ali U.ALGER1 PROFESSEUR 
3. MEZIANI Farida U.BATNA PROFESSEUR 
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4. ZAAMOUCHE Mohamed U.CONSTANTINE PROFESSEUR 
5. TACHOUR Abdelhafid U.CONSTANTINE PROFESSEUR 
6. ABOUHANI Ali U.MEDEA PROFESSEUR 
7. TELEB Fatiha U.ORAN PROFESSEUR 
8. BRIKI Lahbib U.OUM EL BOUAGHI PROFESSEUR 
9. IKLOULI Mohamed U.TIZI OUZOU PROFESSEUR 
10. BENAMAR Mohamed U.TLEMCEN PROFESSEUR 
11. YOUCEF Fatiha U.TLEMCEN PROFESSEUR 

 

 SCIENCES ECONOMIQUES : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. KEDDI AAbdelmadjid U.ALGER3 PROFESSEUR 
2. CHEBAIKI Saadane U.ALGER3 PROFESSEUR 
3. BELALTA Mebarek A.ALGER3 PROFESSEUR 
4. NECIB Redjem A.ANNABA PROFESSEUR 
5. RIHANE Cherif A.ANNABA PROFESSEUR 
6. BENZIANE Imane A.BATNA PROFESSEUR 
7. HAROUN Tahar U.BATNA PROFESSEUR 
8. BERKANE Youcef U B.B. ARRERIDJ PROFESSEUR 
9. MEFTAH Salah U.BISKRA PROFESSEUR 
10. RATOUL Mohamed U.CHLEF PROFESSEUR 
11. ZIDANE Mohamed U.CHLEF PROFESSEUR 
12. DADDI-ADDOUN Nacer ESC ALGER PROFESSEUR 
13. OTHMANE Hacene Othemane U.M’SILA PROFESSEUR 
14. BOUCHENAFA Sadek U.MEDEA PROFESSEUR 
15. BABA Abdelkader U.MOSTAGANEM PROFESSEUR 
16. YOUCEFI Rachid U.MOSTAGANEM PROFESSEUR 
17. KHIAT Assya U.ORAN PROFESSEUR 
18. TAHARI Khaled U.ORAN PROFESSEUR 
19. REDJEL Saadi U.OUM EL BOUAGHI PROFESSEUR 
20. BOUHEZZA Mohamed U.SETIFI PROFESSEUR 
21. NAIMI Fewzi U.SIDI BEL ABBESS PROFESSEUR 
22. LAZAAR Ali U.SOUK AHRAS PROFESSEUR 
23. CHERIET Abed U.TIARET PROFESSEUR 
24. BELHIMER Ibrahim CU.TIPASA PROFESSEUR 
25. TESSA Ahmed U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
26. GUENDOUZI Brahim U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
27. BENBOUZIANE Mohamed U.TLEMCEN PROFESSEUR 
28. BOUNOUA Chaib U.TLEMCEN PROFESSEUR 

 

 SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. BOUBNIDER Nacira U.ANNABA PROFESSEUR 
2. MOSTEFAOUI Belkacem ENSJSI PROFESSEUR 
3. SNAISSI Rabeh U.TLEMCEN PROFESSEUR 

 

 SCIENCES POLITIQUES : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. BOUMEHDI Belkacem U.ALGER 3 PROFESSEUR 
2. ZIANI Salah U.BATNA PROFESSEUR 
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3. RAMOUN hassen U.ORAN PROFESSEUR 
4. BAGHZOUZ Aomar U.TIZI OUZOU PROFESSEUR 

 

 SOCIOLOGIE : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. MOKRANI Hachemi U.ALGER 2 PROFESSEUR 
2. ABDELLAOUI Hocine U.ALGER 2 PROFESSEUR 
3. KACIMI Nacer U.BLIDA 2 PROFESSEUR 
4. BELLAYOUR Etahar U.BISKRA PROFESSEUR 
5. BELLAYOUR Etahar U.KHENCHELA PROFESSEUR 
6. LAKJAA Abdelkader U.ORAN PROFESSEUR 
7. BACHIR Mohamed U.TLEMCEN PROFESSEUR 

 

 HISTOIRE : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. HOUTLA Mohamed U.ADRAR PROFESSEUR 
2. BEKKAI Moncef U.ALGER 2 PROFESSEUR 
3. BOUDERSSALA Bouazza U.ALGER 2 PROFESSEUR 
4. MENASRI Youcef U.BATNA PROFESSEUR 
5. AJKOU Ali U.BISKRA PROFESSEUR 
6. CHAHBI Abdelaziz ENS BOUZAREAH PROFESSEUR 
7. MEBKHOUT Boudouaia U.TLEMCEN PROFESSEUR 

 

 PHILOSOPHIE : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. CHERIT LAKHDAR U.ALGER 2 PROFESSEUR 
2. BENAZOUAOU Esaadi U.ALGER 2 PROFESSEUR 
3. AMRANI Abdelmadjid U.BATNA PROFESSEUR 
4. GUIOI Farida U.CONSTANTINE 2 PROFESSEUR 
5. ZAOUI Hocine U.ORAN PROFESSEUR 

 SCIENCES ISLAMIQUES : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. ABASSI Nour Eddine U.ALGER 1 PROFESSEUR 
2. DHINA Nacira U.ALGER1 PROFESSEUR 
3. HADDAD Lakhdar U.ALGER 1 PROFESSEUR 
4. KAFI Mensour U.BATNA PROFESSEUR 
5. YOUSSI Houari U.ORAN PROFESSEUR 
6. SLIMANI Abdelkader U.ORAN PROFESSEUR 

 

 LETTRES ET LANGUE ANGLAISE : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. BENSOUMAM Faiza U.ALGER 2 PROFESSEUR 
2. GHOUAR Amor U.BATNA PROFESSEUR 
3. MILIANI Mohamed U.ORAN PROFESSEUR 

 

 LETTRES ET LANGUE FRACAISE : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 
1. AMKRANE Saliha UALGER 2 PROFESSEUR 
2. MOUAGHEZ Mohamed Lakhder ENSJSI PROFESSEUR 
3. BENTAIFOUR Belkacem ENS BOUZEREAH PROFESSEUR 

 

 SCIENCES ISLAMIQUES : 
N° NOM PRENOMS ETABLISSEMENT GRADE 



143 | -الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

1024   
 

1. RETIMA Mohamed U.ALGER2 PROFESSEUR 
2. ALAM Mouna U.ALGER2 PROFESSEUR 
3. KEDEM Saida U.ALGER2 PROFESSEUR 
4. ACHI Abdallah U.BATNA PROFESSEUR 
5. BOUDERBALA Tayeb U.BATNA PROFESSEUR 
6. BOUHESSOUNE Hessni U.BECHAR PROFESSEUR 
7. ABD ELHADI Mohamed U.BISKRA PROFESSEUR 
8. KHELIFA Mohamed U.LAGHOUAT PROFESSEUR 
9. BOULANOUAR Ali U.M’SILA PROFESSEUR 
10. HOUARI Belkacem U.ORAN PROFESSEUR 
11. STANBOUL Nasser U.ORAN PROFESSEUR 
12. TAOUTAOU Razika U.OUM EL BOUGHI PROFESSEUR 
13. SEDKA Brahim U.SETIF2 PROFESSEUR 
14. KAMLI Belhadj U.SIDI BEL ABBES PROFESSEUR 
15. SARI Mohamed U.SOUK AHRAS PROFESSEUR 
16. ARABI Ahmed U.TIARET PROFESSEUR 
17. CHETOUANE Boudjamaa U.TIZI-OUZOU PROFESSEUR 
18. BELLALI Amina U.TIZI OUZOU PROFESSEUR 
19. CHERIF BEMMOUSSA Adbelkader U.TLEMCEN PROFESSEUR 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2012مارس  12المؤرخ في  65يعدل القرار رقم ، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة، المعدل
 

 عميم العالي والبحث العممي،إن وزير الت
و المتضمف  2014مايػػو سنة  5الموافؽ  1435رجب  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  01الموافػػػؽ  1409ذي الحجة عػػاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 منو، 3اتنة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة ب 1989
غشت سنة  23الموافػػػؽ  1424جمادى الثانيػة عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمػـ، السيما المادة  2003
يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ في  77-13تنفيػذي رقـ وبمقتضى المرسػـو ال -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إإدارة جامعة  2012مارس  12المؤرخ في  65وبمقتضى القرار رقـ  -

 باتنة، المعدؿ.
 يقـــــــرر

، المعدؿ والمذكور أعاله، كما 2012مارس  12المؤرخ في  65يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  دة األولى:الما
 ىو محدد في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة
 : ينوناألعضــاء المع-1

 القطاع الصفـــــــة االسم والمقب
 مثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث العمميم رئيس بوطرفاية أحمد

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية عضو بف لخمؼ عبد الحؽ
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف عضو حالتي محمد

 ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو قدوري أبو األرباح
 ة بالتربية الوطنيةممثؿ الوزيرة المكمف عضو شيياب صالح
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي عضو عياط جماؿ

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالفالحة عضو قرابسي محمد لميف
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصحة عضو خوجة الحاج إدريس
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالتجارة عضو عيشاوي عبد المطيؼ

 الوزير المكمؼ باالتصاؿممثؿ  عضو عمري بدير
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالسكف والعمراف والمدينة عضو زقادي محمد

 ممثؿ الوزير المكمؼ بالشؤوف الدينية عضو برتيمة عبد الوىاب
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصناعة والمناجـ عضو بوعزيز الساسي
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالعدؿ عضو مباركي مراد

 ممثؿ الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو بوقندورة عبد اهلل
 ممثؿ الوالػػي عضو عياش العايب

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

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار
 جمس العممي لكمية العموم بجامعة سعيــــدةالم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2014مايػػو سنة  5الموافؽ  1435رجب  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافػػػؽ  1424اـ جمادى الثانيػة ع 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 44الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
 2009يناير سنة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ في  77-13تنفيػذي رقـ وبمقتضى المرسػـو ال -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
 .2014مايػػو  18وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـو بتاريخ  -
 

 يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المػؤرخ فػي  279-03مف المرسػـو التنفيػذي رقـ  44تطبيقػا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو بجامعة سعيدة.
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 المجمس العممي لكمية العمـو بجامعة سعيدة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
بتنفيذ ىذا القرار  يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدة، كؿ فيما يخصو، :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     
 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفـــــــة االسم والمقب
 المجمس العممي لكمية العموـ رئيس العسري بومديف
 عميد كمية العمـو جمولي غوثي
 نائب عميد الكمية مكمؼ بالدراسات والمسائؿ المرتبطة بالطمبة قايد امحمد

 نائب عميد الكمية مكمؼ بالبحث العممي والعالقات الخارجية  الكرطي محمد
 رئيس قسـ البيولوجيا حسناوي عكاشة

 ـ الفيزياءرئيس قس بودالي عبد القادر
 رئيس قسـ الكيمياء عاللي قويدر
 رئيس قسـ الرياضيات جرفي قويدر
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا كحولة خالد

 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات قندوزي توفيؽ
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء مصطفاي أسماء
 ؼ األستاذية لقسـ البيولوجياممثؿ عف األساتذة ذوي مص سميماني ميمود
 ممثؿ عف األساتذة ذوي مصؼ األستاذية لقسـ البيولوجيا كحولة خالد

 ممثؿ عف األساتذة ذوي مصؼ األستاذية لقسـ الرياضيات قندوسي عبد الجبار
 ممثؿ عف األساتذة ذوي مصؼ األستاذية لقسـ الرياضيات وقاص صديؽ

 مصؼ األستاذية لقسـ الكيمياء ممثؿ عف األساتذة ذوي بف عيس الطاىر
 مدير مخبر لعباني عبد الرحماف
 مدير مخبر ادريس خوجة محمد
 مسؤولة مكتبة الكمية بوطالبي مختارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار
 معة سعيــــدةالمجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العموم بجا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
و  2014مايػػو سػػنة  5الموافؽ  1435رجب  5المػػؤرخ في  154-14بمقتػػضى المرسوـ الرئػػاسػػي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2009ة يناير سن 04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
غشت سنة  23الموافػػػؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
يناير سنة  30الموافػؽ  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
 .2013أكتوبر  06وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الكيمياء بتاريخ  -
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 يقـــــــرر
جمادى الثانية عاـ  04المػؤرخ فػي  279-03يػذي رقـ مف المرسػـو التنف 48تطبيقػا ألحكػاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العمـو بجامعة سعيدة.

جنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العمـو بجامعة سعيدة بالجدوؿ الممحؽ تحدد القائمة االسمية ألعضاء الم: 2المادة 
 بيذا القرار.

بتنفيذ ىذا القرار  يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدة، كؿ فيما يخصو، :3المادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     

 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفـــــــة االسم والمقب
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء أسماء مصطفاي

 رئيس قسـ الكيمياء عاللي قويدر
 أستاذ التعميـ العالي رحموني عمي

 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيسى الطاىر
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قايد امحمد

 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف حميمة نادية
 أستاذ محاضرة قسـ "ب" زاوي فتيحة
 أستاذة محاضر قسـ "ب" حمدمخموفية م

 أستاذ مساعد قسـ "ا" عريش بركاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار
 المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية العموم بجامعة سعيــــدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2014مايػػو سنػػة  5المػػوافؽ  1435رجػػب  5المؤرخ في  154-14سـو الرئػػاسي رقـ بمقتضى المر  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48ا المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيم 2003
 2009يناير سنة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات 
 .2014مايػػػو  26وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بتاريخ  -
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 يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا لكمية العمـو بجامعة سعيدة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا لكمية العمـو بجامعة سعيدة بالجدوؿ  :2المادة 

 لقرار.الممحؽ بيذا ا
بتنفيذ ىذا القرار  يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدة، كؿ فيما يخصو، :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     
 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 حمد مباركياألستاذ م                                                                                             

ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفـــــــة االسم والمقب
 رئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا كحولة خالػػد

 ولوجيارئيس قسـ البي حسناوي عكاشػػة
 أستاذ التعميـ العالي سميماني ميمػػػود

 أستاذ محاضر قسـ " أ " لعبانػي عبد الرحماف
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بودراع كماؿ الديػػػػف
 أستاذ محاضر قسـ " ب " سي الطيب الطيب
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بروكػش عبد الكريػـ

 أستاذ مساعد  قسـ " أ " ىاشػـ قػػادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار
 المجنة العممية لقسم الرياضيات لكمية العموم بجامعة سعيــــدة

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2014مايػػو سنة  5الموافػػػؽ  1435رجب  5المػؤرخ في  154-14بمقتػضى المرسـو الػرئاسػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 2009يناير سنة  04الموافؽ  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 48الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2013سبتمبر  30جنة العممية لقسـ الرياضيات بتاريخ وبناء عمى محاضر اجتماع الم -

 

 يقـــــــرر
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جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العمـو بجامعة سعيدة.تحديد القا
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العمـو بجامعة سعيدة بالجدوؿ  :2المادة 

 الممحؽ بيذا القرار.
ر جامعة سعيدة، كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدي :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     
 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 
 الصفػػػػػػػة االسـ والمقب
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الرياضيات قندوزي توفيؽ
 رئيس قسـ الرياضيات جرفي قويدر
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بممكي محمد

 ر قسـ " أ "أستاذ محاض قندوسي عبد الجبار
 أستاذ محاضر قسـ " أ " وقاص صديؽ
 أستاذ محاضر قسـ " ب " حتحوت فوزي

 أستاذ محاضر قسـ " ب " ديدة حمو محمد
 أستاذ محاضر قسـ " ب " ناصري رفيؽ
 أستاذ مساعد قسـ " أ " العوني ميموف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2014جــوان  07مــــؤرخ فـــــي  قــرار
 المجمس العممي لجامعة بسـكـــرة

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24ي المؤرخ ف 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما الفصؿ األوؿ منو، المعدؿ والمتمـ،2003
يوليو سنة  07الموافؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 رة، المعدؿ والمتمـ،، والمتضمف إنشاء جامعة بسك1998
جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لجامعة بسكرة. -

 يقـــــــرر
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جمادى الثانية  04المؤرخ في  279-03كاـ الفصؿ األوؿ مف المرسـو التنفيذي رقـ تطبيقا ألح المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424عاـ 

 تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بسكرة.
 مجمس العممي لجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء ال :2المادة 
بتنفيذ ىذا القرار  يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة، كؿ فيما يخصو، :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     
 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 الصفـــــــة االسم والمقب
 يس المجمس العممي لمجامعةمدير جامعة بسكرة، رئ سالطنة بمقاسـ
 نائب مدير الجامعة لمعالقات الخارجية والتعاوف واالتصاؿ والتظاىرات العممي مزردي ابراىيـ

نائب مدير الجامعة لمتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصؿ والشيادات  شالة عبد الواحد
 والتكويف العالي في التدرج

نائب مدير الجامعة لمتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيؿ الجامعي والبحث العممي وكذا  يدقتالة عبد الحم
 التكويف العالي فيما بعد التدرج

 نائب مدير الجامعة لمتنمية واالستشراؼ والتوجيو دبيمو عبد الرزاؽ
 عميد كمية اآلداب والمغات مفقودة صالح
 وجياعميد كمية العمـو والتكنول مالس مكي

 عميد كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة فرحي عبد اهلل
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بف بريكة عبد الوىاب

 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية عزري الزيف
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية برقوؽ عبد الرحماف

 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لشيب حورية
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بمعيدي صالح

 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات دخية عبد الوىاب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية دبمة عبد العالي

 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو والتكنولوجيا بش محموددبا
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو والتكنولوجيا بوزياف محمد توفيؽ

 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير خوني رابح
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير حامد نور الديف
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عمر فرحاتي
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية جموؿ شيتور
 ساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياةممثؿ عف األ كزاز عقبة
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة أحمد مغزي

 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية اآلداب والمغات تبرماسيف عبد الرحماف
 ؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية اآلداب والمغاتممث فورار أمحمد بف لخضر

 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية آجقو عمي
 ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ابراىيمي الطاىر
 مسؤوؿ المكتبة جماؿ عساسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار
 بجامعة أم البـواقــــــي المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014سنة  مايو 5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 67، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 2003
 2009يناير سنة  04الموافؽ  1430محـر  07ؤرخ في الم 09-06وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي المعدؿ والمتمـ،
جانفي سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
نوفمبر  19و 13ر اجتماع أعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بتاريخ وبناء عمى محاض -

2014. 
 يقـــــــرر

جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، 2003غشت  23الموافؽ  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أـ البواقي.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أـ البواقي : 2المادة 

 بالجدوؿ الممحؽ ليذا القرار.
بتنفيذ ىذا القرار  دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أـ البواقي كؿ فيما يخصو،يكمؼ الم :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 انجو  07حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحـق بالقـرار يتضمـن أعضـاء المجـمـس العممـي لممعيـــد
 الصفـــــــة االسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بوشماؿ صالح
 مدير المعيد غنوشي أحمد

 مدير مساعد المكمؼ بالبحث العممي محمد الياس سراج
 مدير مساعد المكمؼ بالبيداغوجيا معنصر عماد
 رئيس قسـ تسيير التقنيات الحضرية قديري شعيب
 أستاذ التعميـ العالي بوشماؿ صالح
 أستاذ محاضر قسـ " أ " مازة نور الديف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " ثابت أحمد أميف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " طيؼالوافي عبد الم
 مسؤولة المكتبة حفياف سعاد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار
 مجمس كمية التكنــولوجيــا بجامعة األغواط

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف ، 2003
سبتمبر سنة  18الموافؽ  1432جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ، 2001
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،، الذي 2003
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا  2010سبتمبر  30المؤرخ في  544وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة األغواط.
 ررــــــقـــي

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت  23الموافؽ  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة األغواط.
ؽ ليذا تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة األغواط، في الجدوؿ الممح: 2المادة 

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

 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة األغـــواط
 الصفـــــــة االسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا شقناف عمي

 رئيس المجمس العممي لمكمية بف الشطي أحمد
 رئيس قسـ اإللكتروتقني ليذب محمد
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ جقيدؿ قمري
 سـ اليندسة المعماريةرئيس ق مراح أحمد
 رئيس قسـ اليندسة المدنية موتوح قدور
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية مجمد أحمد 
 رئيس قسـ ىندسة الطرائؽ تواتي محمد

 مدير مخبر زقنيني أبو بكر
 مدير مخبر عالوي عمر

 مدير مخبر خنفر محمد المولدي
 مدير مخبر بزاود مولود
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 مدير مخبر زايدي عمي
 مدير مخبر تيح محمدش

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكتروتقني عريؼ سالـ
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية رحماني محمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية يوسفي أحمد

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ كيوص المشري
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ ةشويرب فاطم
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة الطرائؽ قوريف الندير
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المعمارية حجوجة مراد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المعمارية دىينة كريـ
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف المستخدميف اإل حميفة محمد

 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات أوباتي عمر ساسي
 كيةيممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكان بوراس األميف

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ بوصحرة عبد الكريـ
 ب عف األساتذة لقسـ ىندسة الطرائؽممثؿ منتخ عبد الحاكـ سميماف

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ بوضمعة عالؿ
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية شعرانة إسماعيؿ

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المعمارية الجوف توفيؽ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائمـة االسميــة ألعضــاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار
 بجامعـــة األغـــــواط مجمـس كميـــــة اآلداب والمغــــــات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ة،والمتضمف تعييف أعضاء الحكوم
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف 2003
 منو، 

سبتمبر سنة  18الموافؽ  1432الثانية عاـ جمادى  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ، 2001

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2003

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب  2010سبتمبر  30المؤرخ في  543 وبمقتضى القرار رقـ -
 والمغػػات بجامعة األغواط.

 ررــــــقـــي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ2003غشت  23الموافؽ  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغػػػػػػات بجامعة األغواط.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغػػػػػػػات بجامعة األغواط، في الجدوؿ الممحؽ ليذا  :2المادة 
 القرار.

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار  :3المادة 
 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       
 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجــامعـــة األغـــــواط كميــــة اآلداب والمغــــــاتقائمة أعضاء مجمس 
 الصفــة االسم والمقب
 عميد الكمية رئيسا عامر مسعود

 رئيس المجمس العممي لمكمية برحاؿ قايد فتيحة
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بف عمي سميماف

 رئيس قسـ األدب والمغة اإلنجميزية بف عائشة جالؿ الديف
 رئيس قسـ األدب والمغة الفرنسية رزادلحسف شي

 مدير مخبر بوزياني خالد
 مدير مخبر دبة محمد

 مدير مخبر صحراوي مسعود
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف طاجيف محمد

 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف جبري عبد المطيؼ
 ييف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقن بف ميية بمقاسـ
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سايحي البشير

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ المغة واألدب العربي منصوري الجابري
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية بوخاري فريد شوقي

 لقسـ اآلداب والمغة الفرنسيةممثؿ منتخب عف الطمبة  عراـر بوعالـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائمـة االسميــة ألعضــاء، 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار
 بجامعة األغواط مجمـس كميــة العمـــــوم

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  39و 37 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف، 2003
سبتمبر سنة  18الموافؽ  1432جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01مقتضى المرسـو التنفيذي رقـ وب -

 والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ، 2001
يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،، الذي يحدد صالحيات 2003
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو بجامعة  2010سبتمبر  30المؤرخ في  545وبمقتضى القرار رقـ  -

 األغواط.
 ررــــــقـــي
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ـ جمادى الثانية عا 24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت  23الموافؽ  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو بجامعة األغواط.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو بجامعة األغواط، في الجدوؿ الممحؽ ليذا القرار. :2المادة

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر :3المادة 
 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بجامعة األغـــــــــــــواط أعضاء مجمس كميـــــــة اآلداب والمغــــات قائمة

 الصفة االسم والمقب
 عميد الكمية رئيسا يعقوبي محمد البشير

 رئيس المجمس العممي لمكمية وينتف يوسؼ
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي مسممي محمد

 رئيس قسـ عمـو المادة قيباح عبد الناصر
 رئيس قسـ عمـو الفالحية ي عادؿموال

 رئيس قسـ البيولوجيا شايبي رشيد
 مدير مخبر لقرع نصر الديف
 مدير مخبر يوسفي محمد

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو المادة بف بمغيت أحمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو المادة قديري الشيخ

 ذة لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآلليممثؿ منتخب عف األسات طياري عبد الكريـ
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بف دومة الطاىر
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ البيولوجيا برمضاف الطيب
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ البيولوجيا بوقروبس جودي

 الفالحيةممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو  ابراىـ فريد
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العمـو الفالحية  مرفوعة مريـ

 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات رزوؽ أحمد الشايب
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات جوبر عمي

 ـ عمـو المادةممثمة منتخبة عف الطمبة لقس بف عروس خديجة
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بمعباس خالد
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ البيولوجيا حميدة لميف

 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العمـو الفالحية عاللي خديجة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مية ألعضاءيحدد القائمة االس 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار
 مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة األغواط

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24ؤرخ في الم 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف ، 2003
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سبتمبر سنة  18الموافؽ  1432جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ، 2001

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2003

اء األقساـ المكونة لكمية العموـ والمتضمف إنش 2010سبتمبر  30المؤرخ في  548وبمقتضى القرار رقـ  -
 اإلنسانية واالجتماعية بجامعة األغواط.

 ررــــــقـــي
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القر 2003غشت  23الموافؽ  1424
 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة األغواط.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة األغواط، في الجدوؿ  :2المادة 
 الممحؽ ليذا القرار.

 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمي :3المادة 
 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سانية واالجتماعية بجامعة األغـــــــــــــواطقائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلن
 الصفة االسم والمقب
 عميد الكمية رئيسا سالمي باىي

 رئيس المجمس العممي لمكمية قويدري األخضر
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية بف شاعة بيراف
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية عاللي محمود

 ميةرئيس قسـ العمـو اإلسال زيد الخير مبروؾ
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو االجتماعية بف الطاىر تجاني

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العمـو االجتماعية جرادي حفصة
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو اإلسالمية بف السايح محمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو اإلسالمية ورنيقي محمد
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف بيحراف العر 
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف نوري محمد

 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لعويسات أبو بكر
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف منصور كريمة

 لقسـ العمـو االجتماعية الطمبةثؿ منتخب عف مم خشبة محمد عطية رمزي
 لقسـ العمـو اإلنسانية الطمبةممثؿ منتخب عف  عطية عبد النور

 لقسـ العمـو اإلسالمية الطمبةممثؿ منتخب عف  بف السايح محمد بوروبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار
 ية الحقوق والعموم السياسية بجامعة األغواطمجمس كم
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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غشت سنة  23الموافؽ  1424عاـ جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف 2003
 منو، 

سبتمبر سنة  18الموافؽ  1432جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ألغواط، المعدؿ والمتمـ،والمتضمف إنشاء جامعة ا 2001

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2003

الحقوؽ  والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية 2010سبتمبر  30المؤرخ في  547وبمقتضى القرار رقـ  -
 والعمـو السياسية بجامعة األغواط.

 ررــــــقــي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت  23الموافؽ  1424

 ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة األغواط.القائمة االسمية 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة األغواط، في الجدوؿ : 2المادة 

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

 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة األغواط
 الصفة باالسم والمق

 عميد الكمية، رئيسا حضراوي اليادي
 العمـو السياسيةلكمية  رئيس المجمس العممي بريؾ طاىر
 رئيس قسـ العمـو السياسية شرماط سالـ

 رئيس قسـ الحقوؽ بف عرفة محمد ندير
 عف األساتذة المساعديفممثؿ منتخب  خميفة محمد
 فعف األساتذة المساعديممثؿ منتخب  التاج عطاهلل

 لموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالحعف ا ممثؿ منتخب بف جازي ياسيف
 لموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالحعف ا ممثؿ منتخب غربي مصطفى
 الطمبةمنتخب عف ممثؿ  عياد الجياللي
 الطمبةمنتخب عف ممثؿ  ديكاش لزىاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014جوان  07مؤرخ في  قــرار

 مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة األغواط
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ة،والمتضمف تعييف أعضاء الحكوم
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غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو،  39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف ، 2003

سبتمبر سنة  18الموافؽ  1432الثانية عاـ جمادى  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ، 2001

يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2003

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ  2010سبتمبر  30المؤرخ في  546 وبمقتضى القرار رقـ -
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة األغواط.
 ررـــــقــي

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003ت غش 23الموافؽ  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة األغواط.
غواط، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة األ :2المادة 

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

 2014 جوان 07حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة األغواط
 الصفة االسم والمقب

 عميد الكمية، رئيسا جمعات الطاىر
 رئيس المجمس العممي لمكمية قريدر محمد
 رئيس قسـ عمـو التسيير قربة معمر
 رئيس قسـ العمـو التجارية مدبساس أح

 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بف تربح بف تربح
 مدير مخبر عبيرات مقدـ

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو التسيير قرش عبد القادر
 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو االقتصادية فرحي محمد
 مـو االقتصاديةممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الع بورناف إبراىيـ

 ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو التجارية زيد الخير ميمود
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف فرحات أحميدة
 ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف متيجي عمر
 ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات غربي عبد اهلل
 ؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممث غزاؿ مفتاح
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ عمـو التسيير صوالة حناف

 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو االقتصادية بف عروس رشيد
 ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو التجارية مقص سعد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014مـاي سنة  15المؤرخ في  359يتمم القـرار رقم ، 2014جـوان  09مؤرخ في  قــرار
 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية التكنولوجيا لـدى جـامعة سيدي بمعـباس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مػايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عػاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعػييف أعضاء الحكومة،
الموافؽ أوؿ غشت سنة   1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسـو  التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ، المعػدؿ والمتمـ، 1989
غشت سنة  23موافؽ ال 1424جمادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34الذي يحدد ميػاـ الجامعة والقواعد بتنظيميا وسيرىا الخاصة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 العػممي، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدة  2014ماي  15المؤرخ في  359وبمقتضى القػرار رقـ  -

 جامعة سيدي بمعباس،
 ـررـــــقــي

 يأتي: والمذكور أعاله كما 2014ماي  15المؤرخ في  359مف ا لقرار رقـ   2: تتـ المادة المادة  األولى
 األقساـ التالية : –جامعة سيدي بمعباس  –دى كمية التكنولوجيا تنشأ  ل : 2"المادة 

 قػسـ التعميـ األساسي لمعػمـو والتكنولوجيا، -
 قسـ اإللكترونيؾ، -
 قسـ اإللكتروتقني، -
 قسـ السمكي والالسمكي، -
 قسـ اليندسة الميكانيكية ، -
 قسـ الػري، -
 قسـ الطاقويات وىندسة الطرائؽ، -
 ."العػموميةقسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ  -

يكمؼ كؿ مف السادة المدير العػاـ لمتعػميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي بعمباس، كؿ فيما  :2المادة 
  يخصو، بتنفيذ ىػذا القػرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعػميـ العػالي والبحث العػممي.

 2014 جوان 09حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد كيفيات 2014جوان  09مؤرخ في  قــرار
 إعـداد ومناقشة مذكرة المـاستر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريؿ  4الموافؽ  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 العالي، المعدؿ والمتـ،القانوف التوجييي لمتعميـ 
والمتضمف  2014مايو سنة  5الموافؽ  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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، 2008مايو سنة  3الموافؽ  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 لبحث الدائـ،المتضمف القانوف األساسي الخاص با

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

 2005ديسمبر سنة  29الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

ديسمبر سنة  29الموافؽ  1426ذي القعدة عاـ   27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، 2005

 2008غشت سنة  19الموافؽ  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08يذي رقـ وبمقتضى المرسـو التنف -
 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 حيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، الذي يحدد صال

، والمتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طوري 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقـ  -
 الدراسات لنيؿ شيادتي الميسانس والماستر.

 يقــــــرر
الموافؽ  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265مف المرسـو التنفيذي رقـ  9: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة  2008غشت سنة  19
 الماستر.

تيدؼ مذكرة الماستر إلى تنمية قدرات المترشح عمى البرىنة والتفكير العممييف واالستنتاج وشرح نتائج  :2المادة 
 .كؿ قابؿ لالستغالؿاألحداث وتدوينيا في ش

تستجيب لألىداؼ البيداغوجية لمتكويف مف جية، وألىداؼ لينبغي أف تحدد مواضيع مذكرات الماستر : 3المادة 
 البحث والتنمية االقتصادية واالجتماعية مف جية أخرى.

كويف، وتعمنيا : تصادؽ المجنة العممية لمقسـ عمى مواضيع مذكرات الماستر المقترحة مف طرؼ فريؽ الت 4المادة 
 لمطمبة عف طريؽ النشر وأي سند إعالمي آخر.

يتكفؿ مسؤوؿ الشعبة ومسؤولو التخصصات، بالتنسيؽ مع رئيس القسـ، بتوزيع مواضيع المذكرة عمى : 5المادة 
 الطمبة وعند الضرورة يمكف المجوء إلى ترتيب الطمبة مف أجؿ اختبار مواضيع المذكرة حسب االستحقاؽ.

 توج مذكرة الماستر، بإعداد وثيقة، يحدد شكميا وحجميا وآجاؿ إنجازىا مف طرؼ فريؽ التكويف.ت :6المادة 
 تجري مناقشة مذكرة الماستر في جمسة عمنية. :7لمادة ا

الجامعية، يمكف تنظيـ دورة ثانية شير سبتمبر مف نفس  السنة تنظـ دورة واحدة لممناقشة في نياية :8المادة 
   .لمبررة مف طرؼ األساتذة المشرفيفالت المتأخرة واالسنة الجامعية لمحا

يجب إعالـ الطمبة عف طريؽ النشر أو أي سند إعالـ آخر، برزنامة إيداع مذكرات الماستر وتواريخ  :9المادة 
 المناقشات.

قسـ بتعييف أعضاء لجنة مناقشة اليتكفؿ مسؤوؿ الشعبة ومسؤولو التخصصات، بالتنسيؽ مع رئيس  :10المادة 
 مذكرة الماستر.
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يحدد المجمس العممي لمكمية أو المعيد المنيج العاـ لمتقييـ وتنقيط المذكرة، عمى شكؿ شبكة لمتنقيط تأخذ 
 (، المخطوط والعرض الشفيي واإلجابة عمى األسئمة.03في الحسباف المحاور الثالثة )

 تتكوف لجنة المناقشة مف ثالثة إلى خمسة أعضاء : :11المادة 
 ،الرئيس -
 الممتحف، -

 المشرؼ )مقررا(،
 مساعد مشرؼ، في حالة ما تطمب إنجاز العمؿ ذلؾ، -

 كما يمكف المجوء إلى ممتحف ثاف واحتماؿ دعوة عضو آخر.
نح المجنة إحدى التقديرات إثر المداوالت، وحسب العالمة المتحصؿ عمييا في مذكرة الماستر، تم :12المادة 

 :اآلتية
 
 
 

 لجنة مناقشة مذكرة الماستر، سيدة في مداوالتيا. :13المادة 
 عالمة مذكرة الماستر غير قابمة لمتعويض. :14المادة 
تكويف العالييف ومدراء المؤسسات الجامعية ، كؿ فيما يخصو ، بتطبيؽ يكمؼ المدير العػاـ لمتعميـ وال :15المادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العميـ .
 2014 جوان 09حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن شروط التسجيل، 2014جوان  9مؤرخ في  قــرار

 في الدراسات الجامعية لنيل شيادة الماستر
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1999أبريؿ  4الموافؽ  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 المتـ،القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ و 
والمتضمف  2014مايو سنة  5الموافؽ  1434رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 2008عشت سنة  19الموافؽ  1429شعباف  عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ة الماستر وشيادة الدكتوراه،والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشياد
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 الدرجة العالمة التقدير
 أ 18 ≤ع≤ 20 ممتاز
 ب 16≥ع  18 جيد جدا
 ج 14≥ع   16 جيد

 د 12≥ع   14 قريب مف الجيد
 ىػ 10≥ع   12 مقبوؿ
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تنظيـ  والتسيير الذي يحدد القواعد المشتركة لم 2011نوفمبر سنة  03المؤرخ في  711وبمقتضى القرار رقـ  -
 البيداغوجي لمدراسات  الجامعية لنيؿ شيادتي الميسانس والماستر،

الذي كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طور  2011نوفمبر سنة  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقـ  -
 الدراسات لنيؿ شيادتي الميسانس والماستر،

 والمتضمف كيفيات ترتيب الطمبة.  2011سنة نوفمبر  03المؤرخ في  714وبمقتضى القرار رقـ  -
 

 يقــــــرر
 : ييدؼ ىذا القػرار إلى تجديد شروط التسجيؿ في الدراسات الجامعية لنيؿ شيادة الماستر.المادة األولى

 

 الفصل األول
 القواعد العامة لمتسجيل

غض بط المحددة في ىذا القرار الذيف يستوفوف الشرو  بو الطمبة بعا وطنيا، يمتحؽايكتسي الماستر ط: 2المادة 
 األصمية .يـ تاالنظر عف مؤسس

يتـ إعالـ الطمبة بمسارات الماستر المفتوحة بعنواف كؿ سنة جامعية عف طريؽ نشرىا في الموقع 
لعممي، والنشر وعبر كؿ دعامة إعالمية آخري مباشرة بعد لوزارة التعميـ العالي والبحث ا االلكتروني

 صدور قرارات تأىيميا.
 يخضع التسجيؿ في دراسات الماستر لممعايير التالية: :3المادة 

 الرغبة المعبر عنيا مف طرؼ المترشح، -
 الشيادة المحصؿ عمييا مف طرؼ المترشح والتي تسمح بالدراسات في الماستر،  -
 ،نتائج المسار الجامعي لممترشح  -
 قدرات االستقباؿ والتأطير في الماستر.  -

الفروع المسموح ليا بااللتحاؽ بالماستر في دفتر الشروط الخاص بالتكوينات في الماستر ويجب  تحدد :4المادة 
 .أخرىإعالـ الطمبة عنيا بواسطة النشر وكؿ دعامة إعالمية 

، إيداع ممؼ التسجيؿ لدى مؤسسة التعميـ العالي شح الراغب في التسجيؿ في الماستريجب عمى المتر  :5المادة 
 المستقبمة.

 إعالـ الطمبة بتاريخ ودراسة الممفات عف طريؽ النشر وكؿ دعامة إعالمية أخرى.يتـ 
 يتضمف ممؼ الترشح الوثائؽ التالية : 

 طمب معمؿ، -   
 نسخة مف شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية معادلة  ليا، -   
 نسخة مف الشيادة التي تسمح بالتسجيؿ في الماستر، -   
 لممسار الجامعي المتبع، كافة كشوؼ النقاط -   
 الوثيقة الوصفية الممحقة بالشيادة ) بالنسبة لشيادات نظاـ ؿ.ـ.د(، -   
دميف مف اشيادة تبرز الوضعية التأديبية لممترشح، تمنحيا المؤسسة األصمية ) بالنسبة لمق -   

 مؤسسة أخرى لمتعميـ العالي(. 
االعتبار النتائج  البيداغوجية لممسار الجامعي لممترشح وكذا  ، تؤخذ بعيفعند دراسة ممفات المترشحيف: 6المادة 

شحوف الختبار أو مقابمة أماـ لجنة مشكمة ر المعطيات ذات الصمة بيذا المسار، يمكف أف يخضع المت
 مف أعضاء فريؽ التكويف لمماستر المعني.



162 | -الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

1024   
 

،  كما تحدد البيداغوجية لمماستر حيث األماكف، سنويا، قدرات االستقباؿ مف تحدد المؤسسة الجامعية: 7المادة 
 أيضا توزيعيا إلى حصص حسب كؿ فئة مف فئات الخريجيف التالية :

 المؤسسة الجدد نظاـ  ؿ.ـ. د،  خريجو -         
 المؤسسات األخرى الجدد نظاـ ؿ.ـ.د،  خريجو -         
 المؤسسة القدماء نظاـ ؿ.ـ.د،  خريجو -         
 سسات األخرى القدماء نظاـ ؿ.ـ.د، المؤ  خريجو -         
 النظاـ الكالسيكي، خريجو -         
 الحاصموف عمى شيادة أجنبية معترؼ معادلتيا، -         
 الخريجوف المشتغموف في القطاع االقتصادي واالجتماعي. -         

ـ يسجموا أي تأخر تعطى األولوية لمتسجيؿ في الماستر لخريجي المؤسسة الجدد نظاـ ؿ.ؾ.د، الذيف ل
 في مسارىـ الدراسي.

لمخريجيف بالنسبة لباقي فئات الشيادات األخرى غير فئة  المخصصةال يمكف لمحصة اإلجمالية 
 مف قدرات االستقباؿ في الماستر. % 20الخريجيف الجدد لممؤسسة اف تتجاوز نسبة 

 ؤسسة الجامعية.يخضع توزيع الحصة اإلجمالية بيف مختمؼ فئات الخريجيف  لتقدير الم
تتـ عممية التسجيؿ في الماستر بالنسبة لمخريجيف المشتغميف في القطاع االقتصادي واالجتماعي في  :8المادة 

 إطار اتفاقية، تبـر ليذا الغرض، بيف المؤسسة الجامعية والقطاع المعني.
 

 الفصـل الثاني
 التسجيل في السنة األولـى ماستر

 السنة األولى ماستر لػ :فتح التسجيؿ في يُ  :9المادة 
 الحاصميف عمى شيادة الميسانس نظاـ ؿ.ـ.د أو شيادة أجنبية معادلة ليا، -      
ليسانس نظاـ قديـ، شيادة                                                                   : سنوات نظاـ كالسيكي 4الحاصميف عمى شيادة بكالوريا +  -      

  ت  العميا، أو كؿ شيادة جامعية أجنبية معادلة ليا.  الدراسا
مف ىذا القرار لشروط  9: يخضع المترشحوف الحاصموف عمى إحدى الشيادات المذكورة في المادة 10المادة 

 التسجيؿ المحددة في ىذا القرار.
ة الترتيب حسب ، بعد عمميالمؤسسة مف طرؼ ة األولى ماسترنيتـ اإلعالف عف االلتحاؽ بالس :11المادة 

، 2011نوفمبر سنة  03المؤرخ في  714وفؽ اإلجراء المحدد في القرار رقـ  ،استحقاؽ المترشحيف
 ،والمذكور أعاله

 .أخرىيتـ إعالـ الطمبة بيذا الترتيب عف طريؽ النشر وكؿ دعامة إعالمية 
 

 الفصـل الثالث
 التسجيل في السنة الثانية ماستر

 سنوات وما فوق( 5شيادة في النظام الكالسيكي ) بكالوريا + لمحاصمين عمى              
سنوات أو أي شيادة  5، لمحاصميف عمى شيادة بكالوريا +التسجيؿ في السنة الثانية ماستر : يفتح12المادة 

 جامعية أجنبية معادلة ليا، طبقا لشروط التسجيؿ المحددة في ىذا القرار.
تدرج في العمـو الطبية أو أي شيادة جامعية أجنبية معادلة ليا الترشح يمكف الحاصميف عمى شيادة  :13المادة 

 لمتسجيؿ في السنة الثانية  ماستر ، طبقا لشروط التسجيؿ المحددة في ىذا القرار.
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يتـ اإلعالف عف االلتحاؽ بالسنة الثانية ماستر مف طرؼ المؤسسة، بعد عممية الترتيب حسب : 14المادة 
 استحقاؽ المترشحيف.

 .أخرىتـ إعالـ الطمبة بيذا الترتيب عف طريؽ النشر وكؿ دعامة إعالمية ي
 

 

 الفصـل الرابع
 أحكام نياية

، الترشح لمتسجيؿ لنيؿ شيادة ثانية في الماستر، إال بعد ف عمى أوؿ شيادة ماسترال يمكف لمحاصمي :15المادة 
 مف الماستر. ( سنوات مف تاريخ الحصوؿ عمى الشيادة األولى05انقضاء مدة خمس )

 تمغى كؿ األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :16المادة 
يكمؼ المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الجامعية  لمتعميـ والتكويف العالييف،  :17المادة 

 ميـ.كؿ فيما يخصو، بتطبيؽ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع
 2014 جوان 09حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن كيفيات وشروط االلتحاق حاممي، 2014جوان  9مؤرخ في  قــرار
 شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالتكوين لنيل شيادة الميسانس

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
، المتضمف 1999أبريؿ  4الموافؽ  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتـ،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
والمتضمف إحداث شيادة الدراسات  1990يوليو سنة  21المؤرخ في  219-90وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الجامعية التطبيقية لمؤسسات التعميـ العالي،
غشت سنة  23الموافؽ  1429جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 لذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،ا 2003
  2008غشت سنة  19الموافؽ  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1429ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
الذي يحدد القواعد المشتركة لمتنظيـ والتسيير  2011نوفمبر سنة  03المؤرخ في  711وبمقتضى القرار رقـ  -

 عية لنيؿ شيادتي الميسانس والماستر،البيداغوجي لمدراسات  الجام
الذي كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طور  2011نوفمبر سنة  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقـ  -

 الدراسات لنيؿ شيادتي الميسانس والماستر،
 يقــــــرر

الدراسات الجامعية التطبيقية التحاؽ حاممي شيادة لقػرار إلى تحديد كيفيات وشروط ييدؼ ىذا ا المادة األولى:
 بالتكويف لمنيؿ شيادة الميسانس.
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 الفصل األول
 قواعد عـامة

يمكف حممة شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية الحاصميف عمى شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية  :2المادة 
حصوؿ عمى شيادة معادلة ليا والذيف يستوفوف الشروط المحددة في ىذا القرار، مواصمة التكويف لم

 الميسانس.
يجب عمى المترشحيف لنيؿ شيادة الميسانس المذكوريف في المادة الثانية أعاله، حيازة شيادة الدراسات  :3المادة 

 ( سنوات عمى األقؿ.05الجامعية التطبيقية منذ خمس )
 المترشحيف العامميف الحصوؿ عمى انتداب مف طرؼ ىيأتيـ المستخدمة. يجب عمى

 يخضع التسجيؿ في شعبة الميسانس لممعايير التالية : :4المادة 
 الرغبة المعبر عنيا مف طرؼ المترشح، -          
مممح الشيادة المحصؿ عمييا مف طرؼ المترشح وتناسبو البيداغوجي مع مممح شعبة الميسانس  -          

       المعنية.    
 نس المعنية.قدرات االستقباؿ والتأطير في شعبة الميسا -    

 يتـ االلتحاؽ بإحدى شعب الميسانس، عف طريؽ مسابقة حسب الشيادة، :5المادة 
يتـ ترتيب المترشحيف، عمى أساس النتائج البيداغوجية لممسار الدراسي المتبع والعقوبات التأديبية 

 المحتممة.
كويف لنيؿ شيادة الميسانس في أي يمكف الحاصؿ عمى شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية، الترشح لمت :6المادة 

 مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي.
تماـ تكويف إضافي  120يجب عمى المترشح الناجح والحامؿ لرصيد مبدني قوامو  :7المادة  رصيدا مواصمة وا 

، يحدد برنامج تكوينو اإلضافي، وفؽ اإلجراء الخاص بالمعادلة الجزئية يشرؼ ؿ شيادة الميسانسلني
 ، بالتنسيؽ مع رئيس القسـ.يؽ التكويف الميسانس المعنيةا فر عميي

 

 

 الفصـل الثاني
 المعـادلة الجزئيـة

 .يتـ إعداد المعادلة الجزئية لمدراسات المنجزة لكؿ مترشح ناجح :8المادة 
 .لمسار البيداغوجي الفردي المترشحترتكز المعادلة الجزئية ، عمى دراسة ا

 بالمعادلة الجزئية لمدراسات المنجزة ، بالجوانب التالية : يتعمؽ اإلجراء الخاص :9المادة 
 تقييـ شامؿ لبرنامج الدراسات المنجزة، -
 المقارنة بيف برنامج الدراسات المنجزة وبرنامج الميسانس المعنية، -
الدراسات  تحديد الجزء مف برنامج دراسات الميسانس المعادؿ لبرنامج الدراسات المنجزة لشيادة -

 ية التطبيقية،الجامع
إعداد مسار التكويف التكميمي الواجب إنجازه، لنيؿ شيادة الميسانس المعنية، طبقا لمتنظيـ                      -

 المعموؿ بو،
 إعداد شيادة فردية لممعادلة الجزئية لمدراسات المنجزة. -
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لمدراسات  الفردية لممعادلة الجزئية يسمـ كؿ مف رئيس القسـ وعميد الكمية أو مدير المعيد الشيادة :10المادة 
 المنجزة. تبرز ىذه الشيادة النتائج التي خمص إلييا اإلجراء الخاص بالمعادلة الجزئية. 

 تمغي كؿ األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :11المادة 
يخصو بتطبيؽ ىذا يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الجامعية، كؿ فيما  :12المادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي .
 

 2014 جوان 09حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012نوفمبر  12 المؤرخ في 428يعدل القـرار رقم ، 2014جوان  10مؤرخ في  قــرار
 س العممي لممركز الجامعي بتيبازةوالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005أوت سنة  16الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05ـو الرئاسي رقـ وبمقتضى المرس -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ال سيما الفصؿ الثاني منو،
 2011أوت سنة  22الموافؽ  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 نشاء مركز جامعي بتيبازة.والمتضمف إ
جانفي سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي ، 2013
 وبنػاء عمى محاضػر اجتماع المجمس العممي لممركز الجامعي بتيبازة. -

 قــــــررــي
رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05: تطبيقا ألحكاـ الفصؿ الثاني مف المرسـو التنفيذي رقـ ة األولىالماد

اصة بتنظيمو ، يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخ2005غشت سنة  16الموافؽ  1426
ركز ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمموسيره

 الجامعي بتيبازة.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بتيبازة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار. :2المادة 
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيبازة ، كؿ فيما يخصو بتطبيؽ  :3المادة 

 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في الن
 2014 جوان 10حرر بالجزائر في                                                                                       
 العالي والبحث العمميوزير التعميم                                                                                       

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ممحق بالقـرار يتضمن اعضاء المجمس العـممي

 االسم والقب الصفة
 جنوحات / حريتي فضيمة مدير المركز ، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي بتيبازة.

 نػور  الديف جميد مدير مساعد المكمؼ بالدراسات في التدرج والتكويف المتواصؿ والشيادات.
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 عبد القادر دحدوح  مدير مساعد مكمؼ بالدراسات ما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية 
 جماؿ الديف سحنوف  مدير مساعد مكمؼ بالتنمية واالستشراؼ

 صميحة بف طمحة  معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية االقتصادية واإلنسانية مديرة 
 محمد عبورة  مدير العمـو االجتماعية واإلنسانية 

 فطيمة عاشور    مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية 
 أنيسة مناد   مدير المغة واألدب العربي 

 ابراىيـ بمحمير     التجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية و 
   حداد العيد  رئيس المجمس العميـ لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية

 فطيمة دروش  رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االجتماعية واإلنسانية 
 عبد الحميد بورايو  رئيس المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي

 بوعالـ معوشي  مف صنؼ األستاذية لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممثؿ عف األساتذة
 ويقح قناديو  ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير

 صيب نعيمة ن ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لمعيد العمـو االجتماعية  واإلنسانية  
 حجيمة رحالي  ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لمعيد العمـو االجتماعية واإلنسانية 
 عبد الحميد بورايو ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لمعيد العمـو االجتماعية واإلنسانية 
 لوصيؼ الطاىر  ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لمعيد المغة واألدب العربي 
 مػراد محمودي   مثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لمعيد الحقوؽ والعػمـو السياسيةم
 تومي مباركة صونيا   ممثؿ عف األساتذة المساعديف  
 عمي عبد اهلل  أستػاذ مف جامعة الجزائر 

 حسيف عبد الالوي  ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية لمعيد المغة واألدب العربي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والذي يحدد القائمة ،2012نوفمبر  12المؤرخ في  429يعدل القـرار رقم  2014جوان  10مؤرخ في  قــرار
 االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العـموم االقتصادية والتجاريـة وعموم التسيير بالمركز الجامعي بتيبازة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005أوت سنة  16الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 وسيره ال سيما الفصؿ الرابع منو، الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو
 2011أوت سنة  22الموافؽ  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة
جانفي سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،والذي  2013
 وبنػاء عمى محاضػر اجتماع المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير.  -

 يقــــــرر
رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05تطبيقا ألحكاـ الفصؿ الثاني مف المرسـو التنفيذي رقـ  المادة األولى:

ي والقواعد الخاصة بتنظيمو ، يحدد مياـ المركز الجامع2005غشت سنة  16الموافؽ  1426
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد وسيره، المذكور أعاله

 العػمـو االقتصادية والتجارية وعػمـو التسيير  بالمركز الجامعي بتيبازة.
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ألعضاء المجمس العممي بمعيد العػموـ االقتصادية والتجارية وعػمـو التسيير   تحدد القائمة االسمية :2المادة 
 بالمركز الجامعي بتيبازة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

، كؿ فيما يخصو بتطبيؽ ىذا يف ومدير المركز الجامعي بتيبازةيكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالي :3المادة 
 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي .القرار الذي ينشر في الن

 2014 جوان 10حرر بالجزائر في                                                                                       
 العالي والبحث العممي وزير التعميم                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضاء المجمس العـمميممحق بالقـرار يتضمن اع
 االسم والقب الصفة

 صميحة بف طمحة  مديرة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعػمـو التسيير 
 ابراىيـ بمحيمر رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير 
 بوعالـ معوشي مدير مساعد مكمؼ بالدراسات في التدرج 
 رشيد بوعافية  مكمؼ بما بعد التدرجمدير مساعد  
 عبد الرزاؽ مرواف   رئيس قسـ عمـو التسيير 
 ممكية منصور  رئيس قسـ العمـو االقتصادية    
 سمير بف سحنوف  رئيس قسـ العمـو التجارية  
 فضيمة جنوحات  أستاذ التعميـ العالي  
 مسيكة بوفامة    أستاذ التعميـ العالي  
   نور الديف جميد  قسـ " أ " أستاذ محاضر 
 أعػمر بوزيد  أستاذ محاضر قسـ " أ "   
 جماؿ الديف سحنوف  أستاذ محاضر قسـ " أ " 
 نادية قويقح  أستاذ محاضر قسـ " ب "   
 صفية بوزار   أستاذ محاضر قسـ " أ 
 سميمة عزيرو   أستاذ محاضر قسـ " أ " 
 ينة سميمة بوعو  أستاذ محاضر قسـ " أ " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والذي يحدد 2012نوفمبر  12المؤرخ في  430يعدل القـرار رقم ، 2014جوان  10مؤرخ في  قــرار

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العـموم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي بتيبازة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005أوت سنة  16الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 و وسيره ال سيما الفصؿ الرابع منو،الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيم
 2011أوت سنة  22الموافؽ  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.
جانفي سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، والذي 2013
 وبنػاء عمى محاضػر اجتماع المجمس العممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية. -
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 يقــــــرر
 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  الرابعتطبيقا ألحكاـ الفصؿ  المادة األولى:

، ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهمياـ المركز الجامعالمحدد ل، 2005غشت سنة  16الموافؽ 
المذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العػموـ 

 اإلنسانية و االجتماعية  بالمركز الجامعي بتيبازة.
معيد العػمـو االقتصادية والتجارية وعػمـو التسيير  لي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم :2المادة 

 بالمركز الجامعي بتيبازة بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيبازة ، كؿ فيما يخصو بتطبيؽ  :3المادة 

 العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
 2014 جوان 10حرر بالجزائر في                                                                                       
 يوزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ

 ممحق بالقـرار يتضمن اعضاء المجمس العـممي
 االسم والقب لصفةا
 محمد عػبورة مدير معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية  
 دروش فطيمة   مدير مساعد مكمؼ بالدراسات والمتابعة البيداغوجية  

 محمد حديدي  مدير مساعد مكمؼ بالبحث العممي 
 حسيف آيت عيسى  مدير مساعد مكمؼ بالبحث العػممي 
 بوزقزة ياسيف    رئيس قسـ العمـو االجتماعية  
 قػرار كريـ  رئيس قسـ العمـو اإلنسانية   
 نصيب نعيمة    ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية    
 حجيمة رحالي  ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية 
 دحدوح عبد القادر  ممثؿ عف األساتذة مف صنؼ األستاذية  
   وىابية عبد الكريـ    أستاذ مساعد   
 حاج الطاىر زكية    أستاذ مساعد      
 جماؿ الديف سحنوف  شالبي سييمة      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2014جوان  10مؤرخ في  قــرار

 بالمركز الجامعي بتيبازةوالعموم السياسية  لمعيد الحقوق
 

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005أوت سنة  16الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ال سيما الفصؿ الرابع منو،الذي يحدد مياـ المركز الجامعي 
 2011أوت سنة  22الموافؽ  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.
جانفي سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
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 .23/04/2014بتاريخ  اإلنسانيةوبنػاء عمى محاضػر اجتماع المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو  -
 يقــــــرر

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  الرابع: تطبيقا ألحكاـ الفصؿ المادة األولى
، ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهمياـ المركز الجامعالمحدد ل، 2005غشت سنة  16الموافؽ 

المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العػموـ 
 الحقوؽ والعمـو السياسية بالمركز الجامعي بتيبػازة.

لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بمعيد العػمـو الحقوؽ والعمـو السياسية بالمركز الجامعي تحدد ا :2المادة 
 بتيبػازة.

يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيبازة ، كؿ فيما يخصو بتطبيؽ  :3المادة 
 لي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا

 2014 جوان 10حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقـرار يتضمن اعضاء المجمس العـممي
 االسم والقب الصفة

 عػاشور فطيمة  مدير معيد الحقوؽ والعػمـو السياسية   
 حداد العػيد  رئيس المجمس العػممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية  
 أيرايف  نواؿ مدير مساعد  مكمؼ بالدراسات في التدرج  
 محمودي مراد  أستاذ التعميـ العالي  
 طيبي سعاد  أستاذ محاضر قسـ " ب " 
 تومي مباركة صونيار  أستاذ محاضر قسـ " أ "  
 بوراضي لػزىر    أستاذ محاضر قسـ " أ "  
 زقاري أماؿ   أستاذ محاضر قسـ " ب " 
 ياحي سامية  أستاذ محاضر قسـ " ب " 
   أبرياش زىرة     أستاذ محاضر قسـ " ب " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  10مؤرخ في  قــرار

 العربي بالمركز الجامعي بتيبـازة المجمس العممي لمعيد المغة واألدب 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005أوت سنة  16الموافؽ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05قتضى المرسـو الرئاسي رقـ وبم -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ال سيما الفصؿ الرابع منو،
 2011أوت سنة  22الموافؽ  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ   -

 والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.
جانفي سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
 22/04/2014 وبنػاء عمى محاضػر اجتماع المجمس العممي لمعيد المغة و األدب العربي بتاريخ -
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 يقــــــرر
 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  الرابعتطبيقا ألحكاـ الفصؿ  المادة األولى:

، ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهمياـ المركز الجامعلحدد الم، 2005غشت سنة  16الموافؽ 
االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد المغة المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 

 واألدب العربي بالمركز الجامعي بتيبػازة.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بمعيد المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي بتيبػازة. :2المادة 
معي بتيبازة  ، كؿ فيما يخصو بتطبيؽ يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجا :3المادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 جوان 10حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقـرار يتضمن اعضاء المجمس العـممي

 االسم والقب الصفة
 مناد أنيسة     مدير معيد المغة واألدب العربي  
 عبد الحميد بورايو  رئيس المجمس العػممي لمعيد المغة واألدب العربي  

 عناف ميدية بف   مدير مساعد مكمؼ بالدراسات  في التدرج
 لوصيؼ الطاىر   أستاذ التعميـ العالي  
 يوسؼ مقػراف   أستاذ محاضر قسـ " أ " 
 جميمة مصطفى الزقاي أستاذ محاضر قسـ " أ "  
 أمكراز عويشة    أستاذ محاضر قسـ " ب "  
 لعساكر يوسؼ   أستاذ محاضر قسـ " ب " 
 جوامع عقيمة  أستاذ محاضر قسـ " ب " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  10مؤرخ في  قــرار

 بتممسانفي العموم والتقنيات  المجمس إدارة المدرسة التحضيرية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والذي  2014ايو سنة م 5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 2005ديسمبر سنة  29الموافؽ  1426ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو،  10الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ، وال سيما المادة 

، 2009غشت سنة  10الموافؽ  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  255-09رقـ  وبمقتضى المرسـو التنفيذي -
 والمتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف.

جانفي سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي  2013

 

 يقــــــرر
ذي القعدة عػاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  10: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2005ديسمبر سنة  26الموافؽ  1426
 العمـو والتقنيات بتممساف.االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في 
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: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف في الجدوؿ 2المادة 
 الممحؽ ليذا القػرار.

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر  :3المادة 
 2014 جوان 10حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان

 :نواألعـضاء المعين -1
 االسم والمقب الصفـة ـاعالقط

 بكوش عبد المالؾ -  عضو ممثؿ الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي والبحث ا لعممي
 فضيؿ نور الديف  - عضو ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية                      

 مسقـ نجادي - عضو ممثؿ الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية   
 رماش رمضاف    - عضو يف والتعميـ المينييفممثؿ الوزير المكمؼ بالتكو 

 طعاف محمد لطفي - عضو   ومية          ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العم
 
 
 

  :المنتخبوناألعضاء  -2
 االسم والمقب الصفـة القطـاع

 بف عالؿ رفيؽ  -  عضو ممثؿ منتخب عف األساتذة ذوي مصؼ األستاذية
 مميكي فؤاد  - عضو ذة المساعديف   ممثؿ منتخب عف سمؾ األسات

 بف ىامؿ عبد الحميد - عضو ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
 مختاري أحمد  - عضو ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.     

  بقدور فيصؿ - عضو  ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.
 مزوري ىشاـ  - عضو مثؿ منتخب عف الطمبة م

 يش حمزةبك - عضو   منتخب عف الطمبة                ممثؿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إحداث المجمس التأديبية، 2014جوان  11مؤرخ في  قــرار
 في مؤسسات التعميم العالي ويحدد تشكيميا وسيرىا

 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
، المتضمف 1999أبريؿ  4الموافؽ  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتـ،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ء الحكومة،والمتضمف تعييف أعضا
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، والمحدد لمياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ، المعدؿ والمتمـ،2003
يونيو سنة  23ؽ المواف 1425جمادي األولى عاـ  5المؤرخ في  180-04وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، والمحدد لصالحيات مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية وسيره،2004
، 2005غشت سنة  16الموافؽ  1426رجب عػاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمحدد لمياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
ديسمبر سنة    29الموافؽ  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في 500-05ـوبمقتضى المرسـو التنفيذي رق -

 والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2005
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 2008غشت سنة  19الموافؽ  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهعموالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ 

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1429ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،

لس التأديبية في اتنظيـ الخاص بالمجالبالمتعمؽ  1989يونيو سنة  28المؤرخ في  96وبمقتضى القرار رقـ  -
 الجامعات المعاىد الوطنية لمتعميـ العالي والمؤسسات األخرى.

الذي يحدد القواعد المشتركة لمتنظيـ والتسيير  2011نوفمبر سنة  03المؤرخ في  711وبمقتضى القرار رقـ  -
 البيداغوجي لمدراسات الجامعية لنيؿ شيادتي الميسانس والماستر،

كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طور  المحدد 2011نوفمبر سنة  03المؤرخ في  712ضى القرار رقـ وبمقت -
   الدراسات لنيؿ شيادتي الميسانس والماستر،

 يقــــــرر
 ييدؼ ىذا القػرار إلى إحداث مجالس التأديب في مؤسسات التعميـ العالي وتحديد تشكيمتيا وسيرىا. المادة األولى:

 األول الفصل
 أحكام عـامة

نضباط والحفاظ عمى النظاـ، القائمة عمى لحـر الجامعي لمقواعد العامة لاليخضع كؿ طالب داخؿ ا :2المادة 
 احتراـ األخر، والحفاظ عمى ممتمكات وتجييزات المؤسسة.

 يمتـز كؿ طالب باحتراـ، عمى وجو الخصوص، أحكاـ النظاـ الداخمي لممؤسسة.
 عند كؿ مراقبة مف طرؼ المصالح الجامعية. توى كؿ طالب تقديـ بطاقينبغي عم :3المادة 
 ينبغي عمى كؿ طالب احتراـ قواعد النظافة واألمف المعموؿ بيا داخؿ المؤسسة. :4المادة 

 

 الفصـل الثاني
 المجمس التأديبي، تشكيمتو وصالحيتو

 حدث عمى مستوى كؿ مؤسسة لمتعميـ العالي:يُ  :5المادة 
 تأديبي لممؤسسة،مجمس  -     
 القسـ، الكمية أو المعيد.: مجمس تأديبي لكؿ ىيئة في المؤسسة -     

 ينشأ المجمس التأديبي بموجب مقرر مف مدير المؤسسة.        
 يتشكؿ المجمس التأديبي مف: :6المادة 
 ،المعنية  خمسة أعضاء دائميف وخمسة أعضاء إضافييف، يتـ انتخابيـ مف طرؼ ومف بيف أساتذة الييئة -
 .يتـ انتخابيـ مف طرؼ ومف بيف طمبة الييئة المعنية، عضو دائـ ممثؿ عف الطمبة وعضو آخر إضافي -
 القسـ.يختص مجمس التأديب لمقسـ بالبت في المخالفات مف الدرجة األولى المرتكبة عمى مستوى  :7المادة 
الفات مف الدرجة الثانية المرتكبة عمى مستوى يختص مجمس التأديب لمكمية أو المعيد بالبت في المخ :8المادة 

 الكمية أو المعيد.
يختص مجمس التأديب لممؤسسة بالنظر في المخالفات ميما كانت درجتيما، المرتكبة بداخميا، السيما  :9المادة 

د ضاءات البيداغوجية واإلدارية غير الممحقة بييكؿ بيداغوجي تابع لكمية، معيففي الالمرتكبة المخالفات 
 أو قسـ.
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 .عد ىيئة طعف ضد قرارات مجمس التأديب لمكمية، المعيد أو القسـيُ 
 لو صالحية الفصؿ في طمبات إعادة االدماج وطمبات العفو.

نصب عمى مستوى مؤسسات التعميـ العالي مجالس التأديب المنصوص عمييا في ىذا يجب أف تُ : 10المادة 
 تكوف عممية.وأف القرار، 

 يب ثالث سنوات جامعة.عيدة مجالس التأد
 

 الفصـل الثالث
 المخـالفات

 :الدرجة األولىعد مخالفات مف تُ  :11المادة 
 ،كؿ محاولة غش، عش مثبت أو غش مثبت مع سبؽ اإلصرار في االمتحاف -    
 األساتذة الباحثيف أو المكمفوف باألمف، ،لمتوجييات الصادرة عف اإلدارة امتثاؿكؿ حالة عدـ  -    
 ؿ طمب غير مؤسس لمتصحيح ثاف لورقة االمتحاف.ك -    

 الدرجة الثانية:مف  عد مخالفات: تُ 12المادة 
 حاالت تكرار مخالفات الدرجة األولى، -
، لمتيديد وكؿ حاالت االعتداء ميما كانت ، الفػوضى المنظمة، العنؼعرقمة السير الحسف لممؤسسة -

 طبيعتيا، 
لجسدية لألساتذة الباحثيف، األعواف اإلدارييف والتقنييف حمؿ أية وسيمة بنية اإلضرار بالسالمة ا -

 ومستخدمي المصالح والطمبة،
 ير محتوى الوثائؽ البيداغوجية واالدارية،و التزوير واستعماؿ المزور وتح -
 ،انتحاؿ اليوية -
 القذؼ في حؽ كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية والطمبة، -
موصوفة وعرقمة السير الحسف لمنشاطات القياـ بسموؾ متعمد مف شأنو إحداث الفوضى ال -

 ،اـ، التجمعات المخمة بالنظالبيداغوجية، كإعاقة سير الدروس واالمتحانات أو مقاطعتيا
 السرقات واستغالؿ الثقة وتحويؿ ممتمكات المؤسسة، األساتذة والطمبة، -
 إتالؼ متعمد لممتمكات المؤسسة كاألجيزة واألثاث وممحقاتو، -
ييف  ن، المستخدميف اإلدارييف، التقة المستخدميف، األساتذة الباحثيفء في حؽ كافالشتـ والكالـ البذي -

 وأعواف المصالح والطمبة،
 ، داخؿ الحـر الجامعي.تثاؿ والخضوع لممراقبة القانونيةرفض االم -

مف مف ىذا القرار ، يمكف لممجمس أف يصنفيا   ض 12و  11المخالفات غير المذكورة في المادتيف  :13المادة 
 مخالفات الدرجة األولى أو الثانية ، حسب خطورتيا والنتائج المترتبة عنيا .               

 

 الفصـل الـرابع
 العـقوبات

 تحدد العقوبات المطبقة عمى مخالفات الدرجة األولى كما يأتي: :14المادة 
 ،إنذار شفوي -
 ،درج في الممؼ البيداغوجي لمطالبيإنذار كتابي  -
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 الممؼ التأديبي  لمطالب.درج في يتوبيخ  -
 فيو. شتمنح عالمة صفر عمى عشريف أليا المتحاف المعني في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغ

 تحدد العقوبات المطبقة عمى مخالفات الدرجة الثانية كما يمي: :15المادة 
التي  النتائج اإلقػصاء مف المادة أو الوحدة المعنية، يؤدي ىذا اإلقصاء حتما إلى عدـ المصادقة عمى -

 يكوف قد حصؿ عمييا الطالب في ىذه المادة أو الوحدة.
اإلقصاء مف السداسي أو مف السنة الجارية حسب ما إذا كاف التدرج سداسيا أو سنويا ، يؤدي ىذا  -

في ىذا السداسي أو في  اإلقصاء حتما إلى عدـ المصادقة عمى النتائج التي يكوف قد حصؿ عمييا
 ،ىذه السنة

إذا كاف التدرج سداسيا  لسداسييف أو سنتيف باحتساب السداسي أو السنة الجارية، حسب ما اإلقصاء -
، يؤدي ىذا اإلقصاء حتما إلى عدـ المصادقة عمى النتائج التي يكوف قد حصؿ عمييا في أو سنويا

 ىذا السداسي أو في ىذه السنة.
إذا كاف التدرج سداسيا  ، حسب مااإلقصاء لسداسييف أو سنتيف باحتساب السداسي أو السنة الجارية -

، في كؿ مؤسسة التعميـ العالي يؤدي ىذا اإلقصاء حتما إلى عدـ المصادقة عمى النتائج أو سنويا
 التي يكوف قد حصؿ عمييا في ىذا السداسي أو في ىذه السنة.

 تحسب مدة اإلقصاء في المسار الجامعي .
المتابعات القضائية المنصوص عمييا في  ،عف المجالس التأديبية : ال تمغي العقوبات التأديبية الصادرة16المادة 

 التشريع والتنظيـ الساري المفعوؿ.   
ريثما يصدر قرار مجمس التأديب  ،يمكف وجوبا لمجية البيداغوجية المؤىمة، اتخاذ إجراءات تحفظية :17المادة 

مدة  نفيذي ىذه االجراءات فية تدبالنسبة الحاالت الغش والمخالفات مف الدرجة الثانية وتحسب م
 العقوبات.

 الفصـل الخامس
 اإلجـراء التأديبي

، كتابيا عف كؿ مخالفة تمت معاينتيا وذلؾ ة قانوناىميتـ إخطار المسؤوؿ عف الجية البيداغوجية المؤ  :18المادة 
 ساعة التي تمي األحداث. 48في غضوف 

جراءات معالجة الممؼ يحدد النظاـ الداخمي لممجمس التأديبي تن :19المادة  ظيـ وسير مداوالت المجمس وا 
 التأديبي حتى اتخاذ القرار النيائي.

 يبمغ قػرار العقوبة: :20المادة 
 لممعني باألمػر، -
 يدرج في الممؼ البيداغوجي لممعني، -
 ينشر في المؤسسة، -
ثؿ في لممؤسسة الجامعية األخرى والديواف الوطني لمخدمات الجامعية، أذا كانت العقوبة تتم -

 اإلقصاء لمدة سنة عمى األقؿ.
يمكف لمطالب المعاقب أف يمتمس كتابيا، العفو لدى  مدير المؤسسة الجامعية، يقدـ ىذا االلتماس  :21المادة 

 ( يوما بعد تبميغ القرار.15كتابيا ومؤرخا وممضيا مف قبؿ المعني، في أجؿ أقصاه خمسة عشرة )
 مطالب التمتع بجميع حقوقو الجامعية مف جديد.لحؽ يبعد انقضاء مدة العقوبة،  :22المادة 
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 تمغي  كؿ األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :23المادة 
بتطبيؽ ىذا  ،يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدراء المؤسسات الجامعية، كؿ فيما يخصو :24المادة 

 بحث العممي .القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال
 2014 جوان 10حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  15مؤرخ في  قــرار
 لتكنولوجي بسكيكدةالمجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميم ا

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005ر سنة ديسمب 29الموافؽ  1426ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  19الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ، وال سيما المادة 
، 2009غشت سنة  10الموافؽ  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة،
جانفي سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبم -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
وبناء عمى محضر انتخػاب ممثمي األساتذة في المجمس العممي لممدرسة العمي ألساتذة التعميـ التكنولوجي  -

 .2014أفريؿ  21بسكيكدة بتاريخ 
 يقــــــرر

ذي القعدة عػاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  19تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والقواعد الخاصة ، الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة 2005ديسمبر سنة  26الموافؽ  1426

ر إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرابتنظيميا وسيرىا
 العممي لممدرسة العميا لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة.

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة بالجدوؿ 2المادة 
 الممحؽ بيذا القرار.

 مف تاريخ إمضائو. ابتداء( 01يسػري مفعػوؿ ىذا القرار لمدة سنة ) :3المادة 
، كؿ فيما المدرسة العميا لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدةيف ومدير يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالي :4المادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ  ،يخصو
 2014 جوان 10حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

 االسم والقب الصفة
 وجعػدار جػماؿ ب مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة

 ماؿ جكحيؿ  مػدير مساعػد مكمؼ لمدراسات في التدرج والشيادات  
 بابوري العيدي مػدير مساعػد ما بعد التدرج والبحث العممي 
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 أـ العػز فيصؿ مدير مساعد لمتكويف المتواصؿ والعالقات الخارجية 
 كرايـ خير الديػف  رئيس قسـ الفيزيػاء

 فػراؽ عػزوز  لي والرياضياترئيس قسـ اإلعالـ اآل  
 خريؼ نصر الديف  ممثؿ  األساتذة المحاضريف  قسـ " أ "  
 دميري أسماء  ممثؿ األساتذة المساعديف قسـ " أ " 
 ياف ابراىيـ ر م ممثؿ األساتذة المشاركيف  
 بػوقدـو أحسف  أستاذ التعميـ العالي بجامعة سكيكدة  
 ار أحمد     نو  أستاذ محاضر بجامعة سكيكدة 
 مػقدـ يزيػد  مػسؤوؿ المكتبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد 2014مارس  25المؤرخ في  275يعدل القرار رقم ، 2014جوان  15مؤرخ في  قــرار

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان والثقافي، المتمم
 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1992مايو سنة  23الموافؽ  1412ذي القعدة  20المؤرخ في  215-92وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

ء مركز البحث العميـ والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المتضمف إنشا
 منو، 4المادة 

نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
بع العممي والتكنولوجي، السيما والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطا 2011
 منو، 13المادة 

جانفي سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013

مة االسػمية ألعػضاء مجمس إدارة ، الذي يحدد القائ2014مارس  25المؤرخ في  275رقـ  وبمقتضى القػرار -
 مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المتمـ.

 ــررــــقــي
، المتمـ والمذكور أعاله كما 2014مارس  25المؤرخ في   275تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 يأتي :
 ...............) دوف تغيير(..............................:  ................المادة األولى"

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة : 
 السيدة يحياوي زايدي رشيدة ، ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد زبوج محمد ، ممثال عف الوزير المكمؼ بالمالية، -
 ،بالثقافةرة المكمؼ السيدة قالز ويزة، ممثمة عف الوزي - 
 ،بالتربية الوطنيةالسيدة قميؿ أحمد ، ممثال عف الوزيرة المكمفة  -
صالح المستشفيات، -  السيد عابد محمد ، ممثال عف الوزير المكمؼ بالصحة والسكاف وا 
 السيد ايت احسف رابح ، ممثال عف الوزير المكمؼ بالداخمية والجماعات المحمية، -
 ممثال عف الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي، ،السيد بف ديب محمد -
 ممثال عف الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف،، السيج ريابي زاكي زىير -
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 :لألعضاء اآلخرينبالنسبة 
 السيد حػاج سماحة جياللي / مدير المركز، -
 السيد دواد محمد/ مدير وحدة بحث، -
 / مدير وحدة بحث،السيد عطوي براىيـ  -
 السيدة بف ايدير فتيحة / مديرة وحدة بحث، -
 السيد بكوش عمارة / رئيس المجمس العممي". -

 "...........................................والباقي بدوف تغيير..........................."
 ث العممي.: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح2المادة 

 2014 جوان 15حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2013مارس  03المؤرخ في  117يعدل القرار رقم ، 2014جوان  15مؤرخ في  قــرار
 3طينةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسن

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو ، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ، المعدؿ والمتمـ ، السيما المادة  2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافؽ  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 2ال سيما المادة  3والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
جانفي سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـو التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
، الذي يحدد القائمة االسػمية ألعػضاء مجمس إدارة  2013مارس  3المؤرخ في  117وبمقتضى القػرار رقـ  -

 .3جامعة قسنطينة
 رــر ــــقــي

، والمذكور أعاله، كما ىو 2013مػارس  3المؤرخ في  117يعدؿ الجدوؿ الممحؽ بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2014 جوان 15حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػػ
 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 

 ن:واألعـضاء المعين -1
 االسم والمقب الصفـة القـطـاع  

 لطرش محمد اليادي - عضو عميـ العالي والبحث ا لعمميممثؿ الوزير المكمؼ بالت
 ميمي  مراد  - عضو ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية                      

 بف المجات  سميرة  - عضو ممثمة الوزير المكمؼ بالتكويف والتعميـ المينييف  
 بوىالي محمد    - عضو ممثؿ الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية 



178 | -الثالثي الثاني                                                                                             النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

1024   
 

 يؿ سالوي رفيؽحرا - عضو ممثؿ الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي.   
 بف قدور صالح - عضو ممثؿ السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية

 بالطيب العػممي  - عضػو ممثؿ الوزير المكمؼ بالسكف والعمراف والمدينة 
صالح المستشفي  عساسي عزوز - عضػو ات.ممثؿ الوزير المكمؼ بالصحة والسكاف وا 

 دودو عبد العزيز    - عضػو ممثؿ الوزير المكمؼ بالشؤوف الخارجية  
 اح سعػدبشي - عػضو ممثؿ الوزير المكمؼ باالتصاؿ

 بف عبد اهلل الصديؽ - عػضو ممثؿ الوزير المكمؼ بالتييئة العمرانية والبيئة 
 ي تميمي فوغال - عضو ممثؿ الوزيرة  المكمؼ بالثقافة

 ىادؼ نور الديف - عػضو ممثؿ الوالي
 

  :المنتخبونألعضاء -2
 االسم والمقب الصفـة القطـاع

 عايش مسعود  -  عضو ممثؿ منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المعمارية والتعمير. 
 فردي نادية  - عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الطب  

 نوري نسيـ   - عضو اعديف ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المس
 بوغرارة وحيد  - عػضو ممثؿ منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف 

 بوناب عمػار  - عضو ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.    
 بخوش عمي  - عضو ممثؿ منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات. 
 شي ميدي عال - عػضو عف الطمبة ممثؿ منتخب  
 قوميدي محمد لميف  - عػضو بة               ممثؿ منتخب عف الطم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد، 2014جوان  16مؤرخ في  قــرار

 عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة بسكرة
 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  7الموافؽ  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219 - 98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 المتمـ،، والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ و 1998
غشت  سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 58الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ، المعدؿ والمتمـ ال سيما المادة   2003
يناير  سنة  30الموافؽ  1334اـ ربيع األوؿ ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
 قــــــررــي

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ   58تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
كور اعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ ، والمذ2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 .-جامعة بسكرة–إنشاء األقساـ المكونة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 األقساـ التالية: –جامعة بسكرة  –تنشأ لدى معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  :2المادة 

 قسـ التربية الحركية، -
 ،قسـ التدريب الرياضي -
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 قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي. -
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة، كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي  :3المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2014 جوان 16حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2010يناير  3المؤرخ في  4يعدل القرار رقم ، 2014جوان  16مؤرخ في  قــرار

 ، المعدل2لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة الجزائر  يتضمن إنشاء األقسام المكونة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14اسي رقـ وبمقتضى المرسـو الرئ -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت  سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34عدؿ والمتمـ ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ، الم  2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافؽ  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، 2، والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
–والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات  2010جانفي  3المؤرخ في  4وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ. – 2جامعة الجزائر 
 ــررــــقـي

 ، المعدؿ والمذكور أعاله، كما يأتي:2010جانفي  3المؤرخ في  4مف القرار رقـ  2: تعدؿ المادة المادة األولى
 األقساـ التالية: -2جامعة الجزائر –: تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات 2المادة "

 يا،بقسـ المغة العربية وآدا -
 قسـ المغة اإلنجميزية، -
 قسـ المغة الفرنسية، -
 قسـ المغات األلمانية واإلسبانية واإليطالية، -
 السالفية،قسـ المغات الشرقية و  -
 .قسـ عمـو المساف" -

 ،كؿ فيما يخصو  ،2المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائركؿ مف السادة يكمؼ  :2المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي .

 2014 جوان 16حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدث لجنة، 2014جوان   17مؤرخ في  قــرار
 عممية وطنية لتأىيل المجالت العـممية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014ايو سنة م 5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  17الموافؽ  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، المتعمؽ بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيؿ الجامعي، المعدؿ والمتمـ،1998
، 2008غشت سنة  19الموافؽ  1429اـ شعباف ع 17المؤرخ في  265-08 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  وزير التعميـ العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات 
الذي يحدد تنظيـ التكويف في الطور التالي مف  2012يوليو سنة   16المؤرخ في  191وبمقتضى القرار رقـ  -

 أجؿ الحصوؿ عمى  شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،
 ـررــــقـــي

نية، تكمؼ بتحديد قائمة المجالت طعممية و  : تحدث لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي لجنةالمادة األولى
رؼ بو، المقبولة لنشر األعماؿ العممية لطمبة الدكتوراه واألساتذة الباحثيف تالعممية ذات االىتماـ المع

 والباحثيف الدائميف، وتدعى في صمب النص "المجنة".
 في إطار مياميا، تكمؼ المجنة السيما بما يمي: :2المادة 

 سرة العممية الوطنية، قائمة المجالت العممية ذات االىتماـ المعترؼ بو،وضع تحت تصرؼ األ -
، لنشر األعماؿ العممية مف أجؿ مناقشة أطروحات مالئمة المجالت العممية المؤىمةفي الفصؿ  -

الدكتوراه، والتأىيؿ الجامعي التي تعرضيا عمييا المجالس العممية لمؤسسات التعميـ العالي والبحث 
 العممي،

العممية وفؽ المجالت عمى إنشاء واألسرة العممية الوطنية  قة المؤسسات الجامعية والبحثيةمراف -
 المعايير المعموؿ بيا دوليا.

يتعيف عمى المجالس العممية لممؤسسات الجامعية والبحثية عرض قوائـ المجالت الوطنية أو الدولية  :3المادة 
 جالت ذات االىتماـ المعترؼ بو.عمى المجنة العػممية الوطنية لتأىمييا ضمف الم

دائميف أعضاء ( 08يرأس المجنة المدير العػاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتضـ  ثمانية ) :4المادة 
 ( أعضاء إضافييف.08وثمانية )

 تحدد القائمة االسمية األعضاء المجنة حسب الميداف في ممحؽ ىذا القرار.
 ا الدائميف.تنعقد المجنة بأعضائي :5المادة 

 يتـ استخالفو بالعضو اإلضافي. ، ر عضويتوو في حالة تخمؼ أحد األعضاء الدائميف أو شغ
 : يمكف أف تستعيف المجنة بأي شخص مف شأنو أف يساعدىا في أشغاليا.6المادة 
 يا.تجتمع المجنة مرتيف في السنة، كما يمكف أف تنعقد كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ بطمب مف رئيس :7المادة 
 ال تصح اجتماعات المجنة إال بحضور أغمبية األعضاء. :8المادة
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 (8أجؿ ثمانية )في حالة عدـ تحقؽ النصاب تستدعى المجنة الجتماع ثاف مف طرؼ رئيسيا في 
  وتصح مداوالت المجنة حينئذ ميما يكػف عػدد األعضاء الحاضريف. أياـ.

 تماع ليػا.تعد المجنة نظاميا الداخمي في أوؿ اج  :9المادة 
تتداوؿ المجنة باألغمبية البسيطة ألعضاء الحاضريف وفي حالة تساوي األصوات يكوف صوت الرئيس  :10المادة 

 مرجحا.
الحاضروف وتسجؿ في سجؿ يرقمو  المجنة تدوف مداوالت المجنة في محاضر يوقعيا جميع أعضاء: 11المادة 

 ويؤشر عميو ويوقعو رئيس المجنة.
 المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي أمانة المجنة. تتولى :12المادة 
 تتوج أشغاؿ المجنة تقرير سنوي يرسؿ إلى وزير التعميـ العالي والبحث العممي. :13المادة 
ضور االجتماعات ـ األصمية بمناسبة حي: يستفيد أعضاء المجنة مف التكفؿ مف طرؼ مؤسسات14المادة 

 بقا لمتنظيـ المعموؿ بو.، طالمخصصة ألشغاليا
: يكمؼ األميف العػاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بتطبيؽ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة 15المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي.
 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مـمحق
 يحدد تشكيمة المجنة العممية الوطنية

 . ميدان عـموم الفيزياء1
 ،جامعة سيدي بمعباس. عضو دائـ-بشير بوحفص -
 .خناطة رابح .جامعة، معسكر .عضو إضافي -

 

 اعالتيا ميدان الرياضيات وتف -2
 ،بمعباس دائـ –جامعة سيدي  -بف شيرة موفؽ -
 .المدرسة العميا لألساتذة، القبة .عضو إضافي -جبالي إسماعيؿ -

 

 ميدان الكيمياء  -3
 ،عضو دائـ –لمعمـو والتكنولوجيا  جامعة ىواري بومديف –تراري محمود  -
 عضو إضافي.–طاقوية مركز البحث في تكنولوجيا صنؼ النواقؿ لم –قابوز نور الديف  -

 

 ميدان عموم الميندس  -4
  ،عضو دائـ –جامعة سيدي بمعباس  –تونسي عبد الوىاب  -
 .عضو إضافي –الجزائر  –المدرسة المتعددة التقنيات  –بموشراني عادؿ  -

 

 ميدان عـموم الطبيعة والحياة -5
 ،دائـعضو  – 1جامعة الجزائر  -تازير مريـ  -  
 .عضو إضافي -1جامعة الجزائر –ى بف عباجي مصطف -  

 

 ميدان عـموم األرض والكون -6
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 ،عضو دائـ –مركز تنمية الطاقات المتجددة - ياسع نور الديف  -  
 .عضو إضافي-المدرسة المتعددة التقنيات، الجزائر  –لونيسي حكيـ  -  

 

 ميدان العموم االجتماعية  -7
 ،ـعضو دائ –جامعة وىراف  –تيميويف حبيب  -   
 عضو إضافي. -جامعة وىراف  –يويعقوب أحمد  -   

 

 ميدان العموم اإلنسانية  واآلداب  -8
 ،عضو دائـ -2جامعة الجزائر  -محمدمديؽ  -
 في.عضو إضا-2جامعة قسنطينة  -معاش يوسؼ  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار

 لعممي لجامعة بشارألعضاء المجمس ا
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،

غشت  سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 20الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،  ال سيما المادة  2003

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 منو ، المعدؿ والمتمـ، 20السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا  2003

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبنػاء عمى محاضر انتخاب ممثمي األساتذة في المجمس العميـ لمجامعة. -
 

 ــــــررـــقـــي
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ   20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ ، والمذكور اعاله ، ييدؼ ىذا القرار القائمة 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بشػار

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز لجامعة بشار بالممحؽ بيذا القرار. :2المادة 
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشار، كؿ فيما يخصو بتطبيؽ ىذا القرار  :3المادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

ػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي

 االسم والمقب  الصفـة  
 العوفي عبد اهلل  ، رئيس المجمس العممي لمجامعة مدير الجامعة 

نائب مدير الجامعة مكمؼ بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصؿ وكذا 
 التكويف العالي في التدرج

 بودي عبد القادر

 حػزاب عبد الجبار نائب مدير الجامعة مكمؼ بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو 
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الجامعة مكمؼ بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيؿ الجامعي والبحث العممي نائب مدير 
 وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج

 نبػو محمد 

 العابسي بوجمعة  نائب مدير الجامعة مكمؼ بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط و االتصاؿ  التظاىرات العممية
 جػرماف محمد  جياعػميد كمية العمـو التكنولو 

 تحيريش محمد عػميد كمية اآلداب والمغات 
 ػحي مبروؾ بر   عػميد كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير

 مػزي عبد القادر  عػميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية
 خميؼ جماؿ الديف   عميد كمية الطػب

 حمماوي عبد الرشيد  ـو  والتكنولوجيارئيس المجمس العممي لكمية العم 
 كرومي لحسف   اآلداب والمغات رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات 

 سػعداوي محمد الصغير  رئيس مجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير 
 مخموفي عبد السالـ ارية وعمـو التسييررئيس مجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التج 
 خمفاوي رشيد  ممثؿ عف األساتذة مصؼ األستاذية لكمية العمـو التكنولوجيا 
 كحيؿ عابد  مسؤوؿ المكتبة المركزية لمجامعة    
 قػادري بوفمجة  ممثؿ عف األساتذة مصؼ األستاذية لكمية العمـو التكنولوجيا 
 عبد النور براىيـ اذية لكمية اآلداب والمغاتممثؿ عف األساتذة مصؼ األست 
 عػمراف رشيد  ممثؿ عف األساتذة مصؼ األستاذية لكمية اآلداب والمغات 
 بف اسماعيؿ العربي  ممثؿ عف األساتذة المساعديف 

 بف عاشور الشيخ  ممثؿ عف األساتذة المساعديف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء األقسام المكونةيتضمن إنشا، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار
 والتطبيقية لدى جامعة وىران لكمية العموم الدقيقة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  18الموافؽ  1404ذي القعػدة عػاـ  21المؤرخ في  211-84وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتعمؽ بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدؿ والمتـ، 1984
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14المرسـو الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت  سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

منو، المعدؿ  34وسيرىا ،  ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا  2003
 والمتمـ،

غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 منو ، المعدؿ والمتمـ، 20يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  2003

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ي رقـ وبمقتضى المرسـو التنفيذ -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

،والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  العمـو لدى 1999سبتمبر  28المؤرخ في  623وبمقتضى القػرار رقـ  -
 جامعة وىراف. 

 قــــــررــي
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ   34تطبيقا ألحكاـ المادة  دة األولى:الما
، المعدؿ والمتمـ ، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إنشاء 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 جامعة وىراف. –األقساـ المكونة لكمية العمـو الدقيقة والتطبيقية 
 األقساـ التالية: –جامعة وىراف –تنشأ لدى كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية  :2المادة 

 قسـ الكيمياء، -
 قسـ الفيزياء، -
 قسـ الرياضيات، -
 قسـ اإلعالـ اآللي، -

 والمذكور أعاله، 1999سبتمبر  28ؤرخ في مال 623يمغي القرار رقـ  :3المادة 
 بتنفيذ ،، كؿ فيما يخصووىراف متعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةالعاـ لكؿ مف السادة المدير يكمؼ : 4المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سىذا القرار الذي 
 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار

 عـموم الطبيعية والحياة لدى جامعة وىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  18الموافؽ  1404ذي القعػدة عػاـ  21المؤرخ في  211-84وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 دؿ والمتـ،والمتعمؽ بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المع 1984
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت  سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

منو، المعدؿ  34عد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،  ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقوا  2003
 والمتمـ،

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

،والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  العمـو لدى 1999تمبر سب 28المؤرخ في  623وبمقتضى القػرار رقـ  -
 جامعة وىراف. 

 يقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ا القرار إنشاء ، المعدؿ والمتمـ ، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذ2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 والحياة  جامعة وىراف. األقساـ المكونة لكمية العمـو الطبيعية

 األقساـ التالية: –جامعة وىراف  –تنشأ لدى كمية العمـو الطبيعة والحياة   :2المادة 
 قسـ البيولوجيا، - 
 قسـ البيوتكنولوجيا، -
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 ذكور أعاله،والم 1999سبتمبر  28المؤرخ في  623يمغي القرار رقـ  :3المادة 
 بتنفيذ ،، كؿ فيما يخصووىراف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة كؿ مف السادة يكمؼ: 4المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سىذا القرار الذي 
 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار

 وعموم األرض بجامعة البويرة كمية عـموم الطبيعية والحياة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435ب عاـ رج 05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

منو المعدؿ  39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادتاف  2003
 والمتمـ،

 2012يونيو سنة  4الموافؽ  1433محـر عاـ  16المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة البويرة ، المعدؿ والمتمـ،   

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
  يات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالح

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عمـو الطبيعة  ،2013مارس  04المؤرخ في 125وبمقتضى القػرار رقـ  -
 .والحياة وعمـو األرض لدى جامعة البويرة

 يقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ ، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 بجامعة البويرة. عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرضتحديد القػائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 

في بجامعة البويرة  ـ الطبيعة والحياة وعمـو األرضعمو كمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 
 .الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار

 ينشر ىػذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3المادة 
 2014 وانج 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة وعـموم األرض بجامعة البويرة
 االسم والمقب  الصفـة

 زوقاغ فػاتح  عميد الكمية ، رئيسا 
 لورقيوي عػمي رئيس المجمس العػممي لمكمية 

 بف شيخ شفيع  رئيس قسـ البيولوجيا 
 حمديس نسيـ  رئيس قسـ العمـو الفالحية
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 شبياف محمد ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ البيولوجيا
 بوعمرة يوسؼ ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف

 بوثمجة رزيقة   ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف  
 عطوي رشيدة   يف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلداري

 عموش أحمد  ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 قالؿ صارة   ممثؿ منتخب عف الطمبة  لقسـ البيولوجيا

 قوراري إيدير ممثؿ منتخب عف الطمبة  لقسـ العمـو الفالحية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ائمة االسمية ألعضاءيحدد الق، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار
 مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة البويرة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت  سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24ؤرخ في الم 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادتاف   2003
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، والذي يحدد صالحيات
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات  ،2013مارس  04المؤرخ في 122وبمقتضى القػرار رقـ  -

 بجامعة البويرة.
 يقــــــرر

ية عاـ جمادى الثان 24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 بجامعة البويرة .اآلداب والمغات مجمس كمية  تحديد القػائمة االسمية ألعضاء
ليذا  وفؽ الجدوؿ الممحؽ بجامعة البويرةاآلداب والمغات تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2المادة 

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

 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ  ػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة البويرة
 االسم والمقب الصفـة

 جػالوي محمد عميد الكمية ، رئيسا 
 مموؾ رابح رئيس المجمس العػممي لمكمية 

 طابوش بوعالـ رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية  
 يفبوشنب حس رئيس قسـ المغة واألدب العربي

 دوكاري مػراد رئيس قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية  
 لونيسي سممي رئيس قسـ المغة والثقافة األمازيغية
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 بوعمي كحاؿ مدير مخبر  
 سعدوف سالـ ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف
 قاسي صبيرة ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف

 دواف مجيد نييف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتق
 سالمي حورية ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات 
 برادعي عمر ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ المغة واألدب العربي  
 لػعمري وحيد ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ المغة والثقافة األمازيغية  
 سي ناصر توفيؽ المغة والثقافة الفرنسية  ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ 
 بف يوسؼ  توفيؽ ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ المغة والمغة اإلنجميزية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار

 بجامعة البويرة  مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية
 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا

والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،                                                       

غشت سنة  23الموافؽ  1424عاـ  جمادي الثانية 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو ،    39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ، ال سيما المادتاف    2003

  2012يونيو سنة  4الموافؽ  1433محـر عاـ  16المؤرخ في  241-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 متـ،          والمتضمف إنشاء جامعة البويرة ، المعدؿ وال

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ  ،2013مارس   04المؤرخ في  121وبمقتضى القػرار رقـ  -
 والعمـو السياسية بجامعة البويرة. 

 يقــــــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 ء مجمس كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  بجامعة البويرة.تحديد القػائمة االسمية ألعضا

، وفؽ الجدوؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة البويرة :2المادة  
 .الممحؽ ليذا القرار

 ينشر ىػذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3المادة 
 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية  بجامعة البويرة

 م والمقب االس الصفـة
 سرور محمد  عميد الكمية ، رئيسا 

 أوتفات يوسؼ  رئيس المجمس العػممي لمكمية 
 دعاس كماؿ  رئيس قسـ القانوف الخاص 
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 محمودي محمد لميف  رئيس قسـ القانوف العاـ 
 سي يوسؼ قاسي  ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ القانوف العاـ  
 عيساوي محمد  انوف الخاصممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ الق 
 بمعزوز رابح   ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف 

 عوادي فريد  ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف
 بمقاسـ ربيعة  ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات 

 بي مصطفى ر غ ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 مزياف سعيد   ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ القانوف العاـ  
 بيمولي عبد المجيد  ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ القانوف الخاص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار

 نية بجامعة البويرةمجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت  سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو  ،    39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،  ال سيما المادتاف    2003
 2012يونيو سنة  4الموافؽ  1433محـر عاـ  16المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة البويرة ، المعدؿ والمتمـ،
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،                   
،والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  الحقوؽ 2013مارس   04المؤرخ في  123وبمقتضى القػرار رقـ  -

 ـو السياسية بجامعة البويرة. العػمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة البويرة .والعم
 يقــــــرر

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ ، والمذكور أعاله ، ييدؼ 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 تحديد القػائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العػمـو االجتماعية واإلنسانية  بجامعة البويرة .
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العػمـو االجتماعية واإلنسانية  بجامعة ، في الجدوؿ الممحؽ  :2المادة 

 بيذا القرار.
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىػذا القػرار في النش :3المادة 

 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـموم االجتماعية واإلنسانية  بجامعة البويرةقائمة أعضاء مجمس كمية الع
 االسم والمقب  الصفـة

 مػكري كريـ عميد الكمية ، رئيسا 
 بف خروؼ عمار رئيس المجمس العػممي لمكمية 
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 قواجمية  أماؿ رئيس قسـ العمـو االجتماعية 
 جالوي سعيد رئيس قسـ العػمـو اإلنسانية

 شكورة مزىورة عػمـو االجتماعية ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ ال  
 مساني فاطمة ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العػمـو االجتماعية   
 سميماني أحمد ممثؿ منتخب عف ا ألساتذة لقسـ العمـو اإلنسانية  
 أوكيؿ مصطفى باديس ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف    
 عميجغدلي   ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف 

 قنوف فتيحة ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 مزراؽ شريؼ ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات 
 دمدـو كريـ ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو اإلنسانية  
 يدي  حميدمز  ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو االجتماعية   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار

 وعموم التسيير بجامعة البويرة كمية العموم االقتصادية والتجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435عاـ رجب  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،                                                       
غشت  سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو  39و 37ة بتنظيميا وسيرىا ،  ال سيما المادتاف  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاص  2003
 2012يونيو سنة  4الموافؽ  1433محـر عاـ  16المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة البويرة ، المعدؿ والمتمـ،
 2013يناير سنة  30موافؽ ال 1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،                   
،والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية االقتصادية 2013مارس   04المؤرخ في  127وبمقتضى القػرار رقـ  -

 والتجارية وعػمـو التسيير بجامعة البويرة. 
 يقــــــرر

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  ولى:المادة األ 
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 ر بجامعة البويرة .القػائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العػمـو االقتصادية والتجارية وعػمـو التسيي
، ية وعمـو التسيير بجامعة البويرة: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العػمـو االقتصادية والتجار 2المادة 

 في الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
 ينشر ىػذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3المادة 

 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة البويرة
 قب االسم والم الصفـة

 بوكساني  رشيد عميد الكمية ، رئيسا 
 فػراح رشيد رئيس المجمس العػممي لمكمية 

 غزبياوف عػمي رئيس قسـ العمـو التسيير  
 بتيت  أحمد رئيس قسـ العػمـو التجارية 

 بف ناصر محمد رئيس قسـ العمـو االقتصادية  
 حميد  قرومي ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ عػمـو  االقتصادية  
 جميؿ أحمد ممثؿ منتخب عف ا ألساتذة لقسـ عػمـو التسيير  

 عػالـ عػثماف ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف
 عوينات عثماف ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف 

 زوقاغ سعيد ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 حػامؽ ياسيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثؿ منتخب عف المستخدميف  
 تريعة سميـ ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ عمـو التسيير  
 تركية حدة ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو  التجارية  
 صاحي عادؿ ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ  العمـو  التجارية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية ألعضاء مجمسيحدد القائمة االسم، 2014جوان  17مؤرخ في  قــرار

 معيد العموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت  سنة  23الموافؽ  1424جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ذي رقـ وبمقتضى المرسـو التنفي -

 منو، 63و 61، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  ال سيما المادتاف 2003
 2012يونيو سنة  4الموافؽ  1433محـر عاـ  16المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 مف إنشاء جامعة البويرة، المعدؿ والمتمـ،والمتض
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،  
قساـ المكونة بمجمس معيد ،والمتضمف إنشاء األ2013مارس   04المؤرخ في  126وبمقتضى القػرار رقـ  -

 العػمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة.
 يقــــــرر

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  61: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ ، والمذكور أعاله2003غشت سنة  23الموافؽ  1424

 القػائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  بجامعة البويرة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العػمـو وتقنيات البدنية والرياضية بجامعة البويرة ، في  :2المادة 

 الجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.
 ينشر ىػذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3ة الماد

 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػ  ػػ
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 قائمة أعضاء مجمس معيد العموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة
 االسم والمقب  الصفـة

 عػباس جماؿ مدير المعيد ، رئيسا
 شريفي مسعود رئيس المجمس العػممي لممعػيد
 بف عبد الرحماف سيد عمي رئيس قسـ التدريب الرياضي
 ساسي عبد العػزير اضي والتربويرئيس قسـ النشاط البدني والري

 خيري جماؿ رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
 زاوي عبد السالـ ممثؿ منتخب عف األساتذة لقسـ التدريب الرياضي

 بػوحاج  مزياف ممثؿ منتخب عف ا ألساتذة لقسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
 الوسيف سميماف ممثؿ منتخب عف األساتذة المساعديف

 رامي عز الديف ثؿ منتخب عف األساتذة المساعديفمم
 سايب كمػاؿ ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 عػودي رزيقة ممثؿ منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 لبانجي عػمر ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسـ التدريب الرياضي
 رحمي إسماعيؿ ف الطمبة لقسـ النشاط البدني والرياضي والتربويممثؿ منتخب ع

 غضباف وىػاب ممثؿ منتخب عف الطمبة لقسػـ اإلدارة والتسيير الرياضي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد 2013جويمية  7مؤرخ في  471يعدل ويتمم القرار رقم ، 2014جوان  22مؤرخ في  قــرار

 قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافيال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

                                                    يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،    
 1992ماي سنة  23الموافؽ  1412ذي القعدة عاـ  20المؤرخ في  215-92وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي ، المعدؿ والمتمـ ،   
نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432ذي الحجة  عاـ  28المؤرخ في  396-11نفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو الت -

والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو، 21المادة 

 2013يناير سنة  30فؽ الموا 1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،                   

جويمية ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي والتقني  7المؤرخ في   471وبمقتضى القػرار رقـ  -
 في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

 ـررـــقـي
 

، والمذكور أعاله ، كما 2013جويمية  7المؤرخ في  471مـ المادة األولى مف القرار رقـ تتعػدؿ وت :المادة األولى
 يمي:

 :...............................) بدوف تغيير (................................ المادة األولى"
ني في عمـ اإلنساف والتق لمركز البحث العممي لمجمس العمميا تحدد القائمة االسمية ألعضاء

 كما يأتي: والثقافياالجتماعي 
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 لمباحثين الخارجين عن المركز:بالنسبة 
 مساسي نادية، -
 العقوف وليد، -
 صفر زيتوف مدني، -
 صالحي محمد براىيـ. -

 :األعضاء بحكم القانون -
 مدير المركز،        حاج سماحة  جياللي، -
 داود محمد                   مدير وحدة بحث، -
 براىيـ               مدير وحدة بحث،العطوي  -
 يعالوي أحمد                مدير وحدة بحث، -
 بف إيدير فتيحة              مدير وحدة بحث. -

 ".بدوف تغيير (................................والباقي ...............................) 
 تعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار في النشرة الرسمية لم  ينشر :2المادة 

 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 العمميوزير التعميم العالي والبحث                                                                                       

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2014جوان  22مؤرخ في  قــرار
 في اإلعالم والعممي والتقني مجمس إدارة مركز البحث

 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
مارس سنة  16الموافؽ  1405جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  56-85وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،والمتضمف إنشاء مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعدؿ والمتمـ 1985
 2014مايو سنة  5موافؽ ال 1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432ذي الحجة  عاـ  28المؤرخ في 396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
                                                                             منو،     13المادة 

 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،                   

 ررــــقــي
ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في 396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله ، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  2011نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432
 إدارة مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني ، كما يمي:

 ولة :بالنسبة لممثمي مؤسسات الد
 ممثؿ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، السيد صحراوي طػاىر -
 ممثؿ عف وزير الدفاع الوطني، السيد مرزوقي حسيف -
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 ممثؿ وزير الدفاع الوطني،  زدور محمد -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية، زيف منير -
 بشاري  خمدوف -
 

 ي والتقني وبرمجتو وتقويمو فيرئيس المجنة المشتركة بيف القاطعات لترقية العمم
 .مجاالت العمـو األساسية

 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة، سعيد لعػور -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصحة، صديؽ بف بوزيد -
 ممثمة الوزير المكمؼ بالفالحة، تازكة حميدة -
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالصيد والموارد الصيدية. ندير عدواف -
 ا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي: ينشر ىػذ2المادة 

 2014 جوان 17حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد، 2014جانفي  18المؤرخ في  10يعدل القرار رقم ، 2014جوان  22مؤرخ في  قــرار
 والحياة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
نوفمبر سنة  24الموافؽ  1432لحجة  عاـ ذي ا 28المؤرخ في 398-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد مياـ الوكالة لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة،     2011
  2012الموافؽ أوؿ مارس سنة  1433ربيع الثاني عاـ  8مؤرخ في  97-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 اة،                       والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحي
 2013يناير سنة  30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،  
ء مجمس توجيو ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضا2014جانفي  18المؤرخ في  10رقـ  وبمقتضى القػرار -

 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة.
 ـررـــــــقــي

، والمذكور أعاله، كما يأتي: " 2014جانفي  18المؤرخ في  10رقـ  : تعدؿ المادة األولى مف القرارالمادة األولى
ذي الحجة  28في  مؤرخ 398-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  8المادة األولى "تطبيقا ألحكاـ المادة 

، والمذكور أعاله ، يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس  2011نوفمبر سنة   24الموافؽ  1432عاـ 
 توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة واألشخاص اآلتية أسماؤىـ:

السيدات والسادة: -  
 ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي ، سميماني عائشة -
 ممثمة عف الوزير المكمؼ بالمالية ، لسيدة أبركاف مميكة،ا -
 ممثؿ عف الوزير المكمؼ باالتصاؿ، السيد مشواؾ سعيد، -
 ،ممثؿ عف الوزير المكمؼ بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ السيد زواوي محمد، -
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بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي : -  
رمضة مرزاؽ،السيد   -  

بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط: -  
السيد بوخروبة عبد الوىاب، -  
السيد قدوري لياس ، -  
السيد عكموؼ يوسؼ ، -  
،السيد كسيس حميد -  

 - بالنسبة لمباحثين :
السيد فرحات خناؽ، -  
اليد جنوري جماؿ، -  

بالنسبة لمستخدمي دعم البحث : -  
،السيد بف لحسف يزيد -  

األعضاء اآلخرين:-  
السيد بعداش نجيب/ مدير المركز ، -  
السيد نوالي عمر / رئيس المجمس العممي، -  

 ينشر ىػذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
 2014 جوان 17ر بالجزائر في حر                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 ركياألستاذ محمد مبا                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014 جوان 24مؤرخ في  قــرار  
 المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمن الصناعي بجامعة وىران 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014نة مايو س 5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافؽ  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279 -03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 67، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 2003
غشت سنة  28الموافؽ  1434ذي القعدة عػاـ  21ؤرخ في الم 211-84وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة وىراف، المعدؿ والمتمـ، 1984
 يناير سنة 30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا لعممي ، 2013 -
 .2014جانفي  30و  15ػمى محاضر اجتماع المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمف الصناعي بتاريخ وبناء ع -

 قـررــي
جمادى الثانية عاـ  04المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:

، ييدؼ ىذا القػرار إلى ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله2003غشت سنة  23الموافؽ  1424
 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمف الصناعي بجامعة وىراف. 
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمف الصناعي بجامعة وىراف.   :2المادة  
 بالجدوؿ الممحؽ بيذا القرار.

العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير الجامعة  كؿ فيما يخصو  بتنفيذ ىذا القرار الذي  يكمؼ المدير :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ  العالي والبحث العممي .   ينشر في

 2014 جوان 24حرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مـمحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي لممعيـد
 االسم والمقب الصفة

 طيؼمحسيني عبد ال رئيس المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمف الصناعي 
 كدار محمد   مدير المعيد  
 لونيس  زوبيدة   مساعد مكمؼ بالبيداغوجيامدير  
 لبصير حياة    مدير مساعد مكمؼ بما بعد التدرج  
 لعالوي محمد األميف   رئيس مساعد مكمؼ بما بعد التدرج  
 بوحمري نور الديف   رئيس قسـ الصيانة في اآلالت 
 بف فكير عبد  الرحيـ       رئيس قسـ الصيانة في االلكتروميكانيؾ  
 ىاشمي خاليد   ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ الصيانػة في اآلالت 
 حسيني عبد المطيؼ   ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ الصيانػة في اآلالت 
 عيساني نسيمة  ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ األمف الصناعي والبيئة   
 حبار شفيقة  لقسـ األمف الصناعي  والبيئة ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية  
 نور الديف رشيد ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ الصيانة في االلكتروميكانيؾ  
 بوبحفص محمد  ممثؿ األساتذة مف مصؼ األستاذية لقسـ الصيانة في االلكتروميكانيؾ 
 جغػموؿ فريدة  ممثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " 
 صنياجي سميمة   مثؿ عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "م 
 شارؼ نبية   مسؤوؿ المكتبة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العـممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014 جوان 24مؤرخ في  قــرار

 وتييئة الساحلر لقسم البيئة والتييئة بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البح
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14تضى المرسـو الرئاسي رقـ وبمق -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يتضمف إنشاء وتنظيـ معيد عػمـو  1983غشت  13المؤرخ في  495-83وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 البحر وتييئػة الساحؿ،   
ديسمبر سنة  29المػوافؽ  1426ذو القعدة عػاـ  27المػؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 32يحدد مياـ المدرسة خػارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة  2005
يتضمف  2008جويمية  14الموافؽ  1429رجب  11المؤرخ في  221-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 لبحث وتييئة الساحؿ إلى مدرسة خارج الجامعة. تحويؿ معيد عمـو ا
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، 2013 يناير سنة 30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا لعممي،

 ،2014مارس  20و 19ئة والتييئة بتاريخ وبناء عػمى محاضر انتخاب اجتماع أعضاء المجنة العػممية لقسـ البي -
 

 ـررــــقــي
ذو القعدة عػاـ  27المػؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  32: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

يحدد مياـ المدرسة خػارج الجامعة والقواعد الخاصة  2005ديسمبر سنة  29المػوافؽ  1426
عاله، ييدؼ ىذا القػرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة بتنظيميا وسيرىا والمذكور أ

 العػممية لقسـ البيئة والتييئة بالمدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحؿ.  
 رح:  تحدد القائمة االسمية األعضاء المجنة العػممية لقسـ البيئة والتييئة بالمدرسة الوطنية العميا لعمـو الب2المادة 

 وتييئة الساحؿ بالجدوؿ المحمؽ بيػذا القػرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لعموـ البحر وتييئة الساحؿ كؿ فيما  :3المادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  يخصو بتنفيذ
 2014 جوان 24حرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مـمحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية

 االسم والمقب الصفة 
 بػشاري ىومة فػوزية  مية لقسـ البيئة والتييئة رئيسة المجنة العػم 
 آيت عػامر نضيرة   رئيسة القسػـ 
 قرفػي مختار أستاذ محػاضر قػسـ " أ " 
 رفاس وحػيد  أستاذ محػاضر قػسـ " ب " 
 دريػش محػمد  أستاذ محػاضر قػسـ " ب 
 خميػفة نجػمة                  أستاذ محػاضر قػسـ " أ " 
 بف تشيػكػو لطيفػة   مساعدة  قػسـ " أ " أستاذة 
 بوعػيشة فػريد   أستاذ مساعد  قػسـ " أ " 
 مػزوار خضير  أستاذ مساعػد قػسـ " أ "  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لضمان التكوين يتضمن تــأىيل مؤسسات التعميم العالي 2014 جوان 30مؤرخ في  419رقم  قــرار

 2015-2014المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية لنيل شيادة الماجستير ويحدد عدد 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة  17المػوافؽ  1424ربيع الثاني عػاـ  24المػؤرخ في  254-98بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

والمتمـ ،السيما ا بعد التدرج المتخصص والتأىيؿ الجامعي، المعدؿ وراه وم، المتعمؽ بالتكويف في الدكت1998
 منو،  11و 08المادتاف 

 ،2013 يناير سنة 30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا لعممي،

يفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ ، المحدد ك2003سنة  أفريؿ  12المؤرخ في  90وبموجب القػرار الوزاري رقـ  -
 بالتكويف لنيؿ شيادة الماجستير.
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 وبناء عمى محضر لجنة التأىيؿ لمتكويف في الدكتوراه، -
 وبػناء عػمى محاضر الندوات الجيػوية لممؤسسات الجامعية لمغرب والوسط والشرؽ. -

 
 

 ـررـــــقــي
 

 لضمػاف التكويف لنيؿ شيادة الماجستير ::  تؤىػؿ مؤسسات التعميـ العػالي اآلتي ذكرىا المادة األولى
، 1، األغػواط ، المديػة، تيزي وزو، قسنطينػة2، البميدة 3، الجزائر2، الجزائر1الجزائر الجامعـات:  -1

 ، باتنة، بسكرة، المسيػمة، وىػراف، تممسػاف، سيدي بمعباس، مستغانـ، تيارت.3قسنطينة 
يطرة، المدرسة العميا لألساتذة بالقػبة، المدرسة العميا لألساتذة : المدرسة الوطنية العػميا لمبالمـدارس -2

 ببوزريعة، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىػراف.
 المركز الجامعي بتمنراست. المراكز الجامعية : -3

 2015-2014يحدد عػدد لمػناصب المفتوحة لمتكويف لنيؿ شيادة الماجستير بعنواف السنة الجامعية  : 2المادة 
ولكؿ تخصص مف التخصصات المعنية ،  لكؿ مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي المذكورة أعاله،

 في الممحؽ المرفؽ بيذا القػرار.
يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء مؤسسات التعميـ العالي المذكورة أعاله، كؿ فيما : 3المادة 

 ي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتنفيذي ىذا القػرار الذ
 

 2014 جوان 30حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 األستاذ محمد مباركي                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Université d’Alger 01 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG Postes Ouvertes 

 
SEGC 

 
R 

 01 نور الدين لمطاعي تنفيذ األحكام القضائية
 01 فيالني عـلي القعود والمسؤولية

 
Université d’Alger 02 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG Postes Ouvertes 

 
 

LLE 

 
 

H 

Français : Sciences du langage Karima Ait Dahmane 8 

Anglais : Culture, Socient and 
identity revisited 

BENSEMMANE 
M’hamed 

8 

Anglais : Cross – culturel studies 
of langage and 

Spcop- didactics 
HAMITOUCHE  Fatiha 8 

 
R 

الحديثة :  عربي انجليزي الدراسات الترجمية  MEDJADJI Aldjia 8 

 AMIRI BANI 8 الترجمة ومناهجها: عربي فرنسي

 Saliha  Benaissa 8 الترجمة وتعدد التخصصات : عربي إسباني

 
 

SHS 

 
R 

 Amira Djaouida 10 الـديمغـراافيا

 BOUZEBRA Khalifa 10 عـلم االجتماع السياسي

التنظيم : األرغونومياعلم النفس العـمل و  HAMOU Boudrifa 10 
 

Université d’Alger 03 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG Postes Ouvertes 

SEGC R تسوق العمليات المالية والمصرفية 
BENHAMMOUDA  

Mahboub 
6 

 
Université de Médea 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG Postes Ouvertes 

SEGC R عـلوم التسيير: العـلوم المالية GHARIBI Ahmed 10 
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Université de Tizi-Ouzou 
Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG Postes Ouvertes 

LLA R 8 نـور بـعـيو آداب ولغات أجنبية : األدب والطفل في الجزائر 

LLE R 
Anglais : Didactique des  textes 

littératures et  de civilisation 
ZERAR   Sabrina 8 

SEGC R 
Sciences de gestion : Management 

des Entreprises 
BIA  Chaâbane 

 
8 

 
Université de Blida 2 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG Postes Ouvertes 

DSP H  الخاص ك قـانون األعـمالالقانون  01 بـوسهرة نـور الدين 

 
Université de Laghouat 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG Postes Ouvertes 

LLA H الدراسات النقدية الحديثة المعـاصرة FANTAIZI Mohamed 01 

 
ENS  Bouzaréah 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG Postes Ouvertes 

 
LLA 

R لسنيات النص وتحليل الخطاب 
BENREZZOUK 

Nacereddine 
6 

 
R 

 قضايا األدب ومناهج الدراسات
BOUTARENE Mohamed 

Elhadi 
6 

SHS 
 
 

R 
 

 الحياة العـلمية والمذهبية في المغرب والمشرق
 في العـصر الوسيط

ALLAL Khled et kabir 6 

R يـةفلسفة الترب  Kolli Abellah 6 

H تاريخ الجزائر والعـالم المعـاصرون SAIDI Meziane 6 
 

Ecole Normale Supérieure de Kouba 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG Postes Ouvertes 

 
 
 

MI 

H Mathématique appliquées 
OULD 

HAMMOUDA  Amar 
6 

 
R 

Mathématiques : modélisation 
Mathématiques et Analyse 

Numérique 

 
MOKRANE Ablelhafid 

 
6 

 
ENSV Ex : ENV 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG 
Postes 

Ouvertes 

 
SNV 

 
 

H Sciences vétérinaires : 
Epidémiologie des maladies 

Animales et santé 

 
Ait –OUDHIA Khatima 

 
6 

 
Centre universitaire de Tamanrasset 

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de  la PG 
Postes 

Ouvertes 

 
LLA 

 

 
H 

 اللغة العربية وآدابها : النقد األدبي الحديث والمعاصر
 في الجزائر.

 
BOUKHETA  Ahmed 

 
8 

 
Université de Constantine 01 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouvertes 

 
 

SNV 

Vétérinaire H 
Epidémiologie : 
Epidémiologie 

KAYOUECHE Fatima 
Zohra 

6 

Agronomie R 
Technologie Alimentaires : 
Biotechnologie et génie des 

Industries alimentaires. 

BOUDJELLAL 
Abdelghali 

6 

 

Université de Constantine 03 
Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Postes Ouvertes 

 
 

SNV 

Architecture H Architecture : Architecture BOURBIAi Fatiha 8 

GTU R 
Technologie Alimentaires : 
Biotechnologie et génie des 

Industries alimentaires. 

BOUDJELLAL 
Abdelghali 

6 
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Université de M’sila 
Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Poste Ouvertes 

STU STU H 
Gestion des villes : 
Gestion de la Ville . 

HADIAB  Maklouf 6 

 
Université de Biskra 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Poste Ouvertes 

SNV Agronomie R 
Agronomie et 

environnement en 
Régions arides 

BELHAMRA 
Mohamed 

6 

 
Université de Batna 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Poste Ouvertes 

 
STU 

Géographique 
Et aménagement 

Du territoire 

 
H 

 
Villes et territoires 

ZERAIB SALAH 6 

 
SNV 

Technologie 
Alimentaire 

 
H 

Génie des Procédés 
Alimentaires 

ZITOUN Barisa 6 

 
Université d’Oran 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Poste Ouvertes 

LLE Traduction R الترجمة األدبية BELAHIA Tarah 6 

SHS Psychologie R التنمية البشرية والفعالية األداءات BOUFELDJA  Ghiat 6 

 
STU 

Géographie H 
Urbanisme et transformations 
de compagnes algériennes Otmane Tayeb 6 

Sciences de 
la Terre 

R 
Hydrologie et Hydrogéologie 

des Zones arides et semi arides 
Safia Aissa 6 

 
Université de Tlemcen 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Poste Ouvertes 

 
DSP 

 
 الحـقوق

 

R القانون الطـبي BOUAZZA Diden 8 

R القانون اإلداري المعمق 
AZZAOUI 

Abderahmane 
8 

 
Université de Sidi Bel Abbes 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG 
Poste 

Ouvertes 

 
LLA 

Langue en 
littérature  Arabe 

 
H 

 Amara BOUDJAMAA نظرية األدب والمناهج النقدية  المعاصرة
6 
 

LLE Langue Anglaise R 
Post Colonial Woman  

Littérature 
BEDJAOUI  Fewzia 6 

SNV Biologie R 
Biodiversité et conservation 

des zones humides 
KADACHE Fatiha 6 

 
Université de Mostaganem 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Poste Ouvertes 

DSP Droit R Droit civil fondamental 
MEZIANE Mohamed 

Amine 
10 

 
Ecole Normale Polytechnique d’Oran 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Poste Ouvertes 

SM Physique R 
Physique et application 
des couches minces et 

matériaux  massifs . 

HAMDDADOU Nasr 
eddine 

 
6 

 
ST 

Automatique et 
Informatique 
Industrielle 

 
R 

DIAGNOSTIC ET 
COMMANDE DES 
ENTRAINEMENTS 

ELECTRIQUES 

 
ZERIKAT Mokhtar 

 
6 

 
Université de Tiaret 

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG Poste Ouvertes 

 
SNV 

Sciences 
Vétérinaires 

 
H 

 
Microbiologie Appliquée. 

 
BOUKRAA Laid 

 
6 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من تــأىيل مدارس الدكتوراه يتض 2014 جوان 30مؤرخ في  420رقم  قــرار
 2015-2014ويحدد عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية 

 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  17المػوافؽ  1424ربيع الثاني عػاـ  24المػؤرخ في  254-98ي رقـ وبمقتضى المرسـو التنفيذ -

 ،، المتعمؽ بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيؿ الجامعي، المعدؿ والمتمـ1998
 ،2013 يناير سنة 30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا لعممي،
، المحدد كيفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ 2003سنة  أفريؿ  12المؤرخ في  90وبموجب القػرار الوزاري رقـ  -

 ،بالتكويف النيؿ شيادة الماجستير
ت تنظيـ مسابقة االلتحاؽ ، المحدد كيفيا2003سنة  أفريؿ  12المؤرخ في  90وبموجب القػرار الوزاري رقـ  -

 ،بالتكويف النيؿ شيادة الماجستير
، المحدد كيفيات تنظيـ التكويف في الدكتواره  في 2005جػواف  06المؤرخ في  131وبموجب القػرار الوزاري رقـ  -

 ،شكؿ مدرسة الدكتوراه
 وبػناء عػمى محضر لجنة التأىيؿ لمتكويف في الدكتوراه، -
 لجيوية  لممؤسسات الجامعية لمغرب والوسط والشرؽ.وبناء عمى محػاضر الندوات ا -

 

 
 ـررــقــي

 

 2014/2015لى تأىيؿ مدراس الدكتوراه لمسنة الجامعية إييدؼ ىذا القرار   المادة األولى:
كؿ مدرسة دكتوراه وتوزيعيا بيف المؤسسة المؤىمة والمؤسسات المشاركة للمػناصب المفتوحة ايحدد عػدد  :2المادة 

 المرفؽ بيذا القرار. في الممحؽ
( سنوات ابتداء مف تاريخ 04يبقى التأىيؿ المنصوص عميو في ىذا القرار معموال بو لمدة أربعة ) :3المادة 

 1998أوت  17المؤرخ في  254-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  12إمضائو، مع مراعاة أحكاـ المادة 
 المذكور أعاله.

  ،والتكويف العالييف ورؤساء مؤسسات التعميـ العالي المعنية بمدارس الدكتوراه المدير العاـ لمتعميـ يكمؼ :4المادة 
 ث العممي.كؿ فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القػرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح

 2014 جوان 30بالجزائر في  حرر                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 كياألستاذ محمد مبار                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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Année Universitaire 2014/2015 
Habilitation  

Ecole doctorale : البالغة  وتحميل  الخطــاب""  
Etablissement habilité : Université de Laghouat  
Coordonnateur :  مسعـود عـــامر 

    Etablissement Postes ouverts 
U-Laghouat  10 
U- Djelfa 10 
U- Ghardaia 10 
           Total  30 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ecole doctorale :  "Droit de l’Administration Publique" 

Etablissement habilité : Université de Sidi Bel Abbes  
Coordonnateur : KARADJI Mustapha 

    Etablissement Postes ouverts 
U-Sidi Bel Abbes  10 
U- Mascara  8 
U- Saida  8 
           Total  36 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تــأىيل مدارس الدكتوراه   2014 جوان 30مؤرخ في  421رقم  قــرار

 2015-2014ويحدد عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014مايو سنة  5الموافؽ  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  17المػوافؽ  1424ربيع الثاني عػاـ  24المػؤرخ في  254-98التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو  -

 ، المتعمؽ بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيؿ الجامعي، المعدؿ والمتمـ،1998
، 2013 ةيناير سن 30الموافؽ  1334ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا لعممي،
، المحدد كيفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ 2003سنة  أفريؿ  12المؤرخ في  90وبموجب القػرار الوزاري رقـ  -

 بالتكويف النيؿ شيادة الماجستير.
فيات تنظيـ التكويف في الدكتوراه في ، المحدد كي2005جػواف  06المؤرخ في  131وبموجب القػرار الوزاري رقـ  -

 شكؿ مدرسة الدكتوراه.
 وبػناء عػمى محضر لجنة التأىيؿ لمتكويف في الدكتوراه، -
 وبناء عمى محػاضر الندوات الجيوية  لممؤسسات الجامعية لمغرب والوسط والشرؽ. -

 

 ـررــقــي
 

 2014/2015لمسنة الجامعية  تأىيؿ مدراس الدكتوراهإعادة  لىإييدؼ ىذا القرار   المادة األولى:
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كؿ مدرسة دكتوراه وتوزيعيا بيف المؤسسة المؤىمة والمؤسسات المشاركة للمػناصب المفتوحة ا: يحدد عػدد 2المادة 
 في الممحؽ المرفؽ بيذا القرار.

، س الدكتوراهالعالي المعنية بمدار يكمؼ المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء مؤسسات التعميـ  :3المادة 
 ىذا القػرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  كؿ فيما يخصو، بتنفيذ

                                                                                      

 2014 جوان 30حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      
 األستاذ محمد مباركي                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Année Universitaire 2014/2015 

Reconduction  
Ecole doctorale :  "Etat et Institutions publiques" 

Etablissement habilité : Université d’Alger 01  
Coordonnateur : LAGGOUN Walid 

    Etablissement Postes ouverts 
U- Alger 01 15 
U- Laghouat  8 
C-U de Tamanrasset  8 
U- de Khemis-Miliana 8 
      Total  39 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
Ecole doctorale :  "Droit et Sciences Politiques  " 

Etablissement habilité : Université de Tizi Ouzou  
Coordonnateur : KACHER Abdelkader 

    Etablissement Postes ouverts 
U-Tizi-Ouzou   15 
U- Boumerdès  8 
U- Béjaia   8 
U- Bouira  10 
             Total  41 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
Ecole doctorale: " Sociologie des organisations et ressources humaines et communication" 

Etablissement habilité : Université d’Alger 2 
Coordonnateur MOKRANI El Hachemi 

    Etablissement Postes ouverts 
U - Alger 2   10 
U – Djelfa  8 
U – El Oued  8 
U – Adrar  8 
             Total  34 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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Ecole doctorale :  "Ville et Architecture au Sahara"  
Etablissement habilité : Université de Biskra  
Coordonnateur :  FARHI Abdallah 

 

    Etablissement Postes ouverts 
U – Biskra    8 
U – Béchar  6 
U – Laghouat   6 
             Total  25 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
Ecole doctorale :  "Anglais : British, Commonwealth, and American studies" 

Etablissement habilité : Université d’Oran 
Coordonnateur :  YACINE Rachida 

 

    Etablissement Postes ouverts 
U – Oran    9 
U – Mostaganem 6 
U – Mascara   5 
U – Laghouat  5 
             Total  25 

 
_______________________ 
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 قــــــــــــــرراتالم
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 لجنةيتضمن إنشاء ، 2014جوان  02مؤرخ في  351مقــــرر رقم 
 ة ببريطانيامتابعة البرنامج المكثف في المغة اإلنجميزي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 4541مايو سنة  55الموافؽ  4145رجب عاـ  5المؤرخ في  451-41بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الذي  4544يناير  45الموافؽ  4141ربيع األوؿ  41المؤرخ في  77-44وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ـررـــــقــي

تنشأ لػدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي لجنة لمتابعة البرنامج المكثؼ لمغة اإلنجميزية  المادة األولى:
 ببريطانيا.

 تكمؼ المجنة، بما يمي: :2المادة 
 ية في المغة اإلنجميزية الموجييف إلى بريطانيا في مرافقة وتحضير الطمبة الناجحيف في المسابقة الوطن

 مجاؿ منيجية البحث،

 ،وضع برنامج مكثػؼ يقدـ لمطمبة 

  (/تحضير الطمبة لالختيار الشفويIELTS)، 

 .مساعدة وتوجيو طمبة المستقبؿ في تحضير مشروعيـ البحثي 

الباحثيف عمى أساس كفاءتيـ مع مراعاة  تتكوف المجنة مف خبراء عممييف يتـ اختيارىـ مف بيف األساتذة: 3المادة 
 المعايير التالية:

 ،الرتبة األكاديمية 

 ،المساىمة في البحث التكويني 

 ،الخبرة في البحث العممي والتقني 

 .الجيوزية 

 بيف الجامعات ، أو ممثمو. يرأس المجنة مدير التعاوف والتبادؿ  ما
أعماليا وسماع آراء خبراء حوؿ كؿ مسألة عمى عالقة  مساعدتيا فيليمكف المجنة استدعاء أي شخص  :4المادة 

 بمياميا.
 يعيف أعضاء المجنة لمدة سرياف البرنامج المذكور في المادة األولى مف ىذا المقرر. :5المادة 
 تحدد قائمة أعضاء المجنة في ممحؽ ىذا المقرر. :6المادة 
 تجتمع المجنة بطمب مف رئيسيا. :7المادة 
 غاؿ المجنة بتقرير سنوي يرسؿ لوزير التعميـ العالي والبحث العممي.تتوج أش :8المادة 
يستفيد أعضاء المجنة مف التكفؿ مف طرؼ مؤسستيـ األصمية بمناسبة اجتماعاتيا وذلؾ طبقا لمتنظيـ  :9المادة 

 المعموؿ بو.
ر في النشرة الرسمية لمتعميـ يكمؼ مدير التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات بتنفيذ ىذا المقرر الذي ينش :00المادة 

 العالي والبحث العممي.
 2014 جوان 02حرر بالجزائر في                                                                                       
 التعميم العالي والبحث العممي وزيرع/                                                                                     

 األمين العام                                                                                                 
 نصديقي أمحمد محمد صالح الدي                                                                                          
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ػ ػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ
 ممحق

 قائمة أعضاء لجنة إدارة البرنامج المكثف
 المؤسسة الجامعية المنصب الرتبة المقب واالسم

  نائب مدير الجامعة، أستاذ السيد  مانع محمػد
 جامعة عنابة جامعية لمشرؽالجيوية ال خبير الندوة

 الجيوية الجامعية خبير الندوة أستاذ السيد ماوي حسيف
 جامعة عنابة لمشرؽ

السيد نجاي محمد 
 الجيوية الجامعية خبير الندوة أستاذ الصالح

 جامعة باتنة لمشرؽ

 الجيوية الجامعية خبيرة الندوة أستاذة السيدة ىاروني زىري
 1جامعة قسنطينة  لمشرؽ

 أستاذ محاضر د الرابة  سميرالسي
 قسـ "أ " 

 الجيوية الجامعية الندوة خبير
 1جامعة قسنطينة  لمشرؽ

 أستاذ محاضر السيد ريش بوتمجة
 قسـ "أ " 

 الجيوية الجامعية الندوة خبير
 جامعة تيزي وزو لموسط

 أستاذة محاضرة السيدة محي الديف نجية
 قسـ " أ "

 الجيوية الجامعية خبيرة الندوة
 2جامعة الجزائر  موسطل

 أستاذة محاضرة السيدة براكني دليمة
 قسـ " أ "

 الجيوية الجامعية خبيرة الندوة
 2جامعة البميدة  لموسط

 الجيوية الجامعية خبيرة الندوة أستاذة السيدة بجاوي فوزية
 جامعة سيدي بمعباس لمغرب

السيد بف موسات 
 ةالجيوية الجامعي خبير الندوة أستاذ إسماعيؿ

 جامعة تممساف لمغرب

 أستاذة محاضرة السيدة عبد الحي بختة
 قسـ " أ "

 الجيوية الجامعية خبيرة الندوة
 جامعة مستغانـ لمغرب
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 2004جـوان  03ىـ الموافق لـ 0435شعبان  05مؤرخ في  00رقم  نشورـم
 وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا المتعمق بالتسجيل األولي

 2005 -2004لمسنة الجامعية 
 

ييدؼ ىذا المنشور إلى تحديد القواعد العػامة المطبقة في مجاؿ التسجيؿ األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا 
 .2005 -2004لمسنة الجامعية 

 ؽ بالتعميـ والتكويف العالييف.يسمح لكؿ حاممي شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية معادلة ليا بااللتحا
 
 التسجيل األولي ، التوجيو والتسجيل -0

 

 شروط عامة  0-0
 يستند التوجيو لمتعميـ والتكويف العالييف إلى ترتيب يأخذ بعيف االعتبار المعايير الثالث اآلتية:

 مف طرؼ حامؿ شيادة البكالوريا،عنيا الرغبات المعبر  -  
  ،مة في امتحاف البكالوريا: المعدؿ العاـ لمبكالوريا، التقدير، نقاط المواد األساسيةالشعبة والنتائج المحص -  
 قدرات استقباؿ مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف. -  

رية وأقساـ تحضيرية يفي بعض مياديف التكويف، فروع التكوف مدارس تحضتتطمب المشاركة في الترتيب، 
 يا، وال تمنح ىذه المعادالت الحؽ، آليا لمتسجيؿ النيائي.مدمجة معدالت عامة دنيا لمبكالور 

، وىناؾ شروط تكميمية لمحصؿ عميو في امتحاف البكالوريايتـ ىذا الترتيب عمى أساس المعدؿ العاـ ا
مطموبة لمتسجيؿ األولي في بعض مياديف التكويف وفروع التكويف ومدارس تحضيرية وأقساـ تحضيرية 

 مدمجة.
ط السالفة الذكر، فإف االلتحاؽ ببعض الفروع مشروط، حسب الحالة، أما بالنجاح في إضافة إلى الشرو 

 مسابقة، أو اختبار كفاءة، أو القبوؿ إثر مقابمة شفوية أماـ لجنة.
يتـ التسجيؿ األولي والتوجيو والطعوف لحاممي شيادة البكالوريا الجدد عمى الخط حصريا، ولمقياـ بيذه 

 ،  لفائدة ىؤالء، ىما عػمى التوالي:لألنترنتيف قعو العمميات تـ تخصيص م
 

http : // www.orientation.esi.dz 

http:// www. mesrs.dz 
 

 .سيتـ استعماؿ عبارة " موقعي االنترنت المخصصاف" لإلشارة إلى الموقعيف المذكوريف أعاله 
ذيف الموقعيف، تـ تخصيص ربط مجاني لفائدة حاممي شيادة البكالوريا قصد تمكيف وتسييؿ الدخوؿ إلى ى

 الجدد عمى مستوى فضاءات االنترنت المفتوحة ليذا الغرض عمى مستوى المؤسسات الجامعية. 
 

 التسجيل األولي، التوجيو والتسجيل -2.0
امة المطبقة في مجاؿ ( مف خالؿ أعمدتو، القواعد الع25إلى الصفحة  08) مف الصفحة  00يبيف الممحؽ 

 دكتوراره. –ماستر  –التسجيؿ األولي والتوجيو في مياديف التكويف لنظاـ الميسانس 

http://www.orientation/
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 يحدد رموز مياديف أو فروع التكويف . :0العمود 
 : يحدد مياديف أو فروع التكويف .2العمود 
 كويف .فرع الت : يحدد مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف التي تضمف ميداف أو3العمود 
 : يحدد الدوائر  الجغرافيا التابعة لكؿ مؤسسة مف مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف .4العمود 
 : يحدد شعب البكالوريا المرتبة حسب األولويات التي تخوؿ االلتحاؽ بمياديف أو فروع التكويف.5العمود 
يؿ األولى كما يحدد كيفية المشاركة : يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسج6العمود 

 في الترتيب قصد التسجيؿ األولى في مياديف أو فروع التكويف.
 

 التسجيل األولي والتوجيو في الميادين أو الفروع ذات التسجيل الوطني 3.0
( مف خالؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ 30إلى الصفحة  26) مف الصفحة  02يبيف الممحؽ 

 الوطني. األولي والتوجيو في المياديف أو الفروع ذات التسجيؿ سجيؿالت
 يحدد رمز الميداف أو الفرع ذو التسجيؿ الوطني. : 0العمود 
 يحدد عنواف الميداف أو الفرع ذات التسجيؿ الوطني. :2العمود 
 يحدد مؤسسة التكويف التي تضمف الميداف أو الفرع ذو التسجيؿ الوطني. :3العمود 

 يحدد الدوائر الجغرافية التابعة لكؿ المياديف أو الفروع ذات التسجيؿ الوطني. :4ود العم
يحدد شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخوؿ االلتحاؽ بالمياديف أو الفروع ذات  :5العمود 

 التسجيؿ الوطني.
األولي في المياديف أو الفروع  ذات يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيؿ  :6العمود 

 التسجيؿ الوطني.
 

 التسجيل األولي والتوجيو في المدارس التحضيرية واألقسام التحضيرية المدمجة 4.0
، يجب عمى حاممي شيادة البكالوريا الراغبيف في االلتحاؽ بإحدى  2005 –2004بالنسبة لمسنة الجامعية 

درسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المدرسة الوطنية المتعددة المدارس الوطنية العميا التالية: الم
التقنيات بوىراف، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، المدرسة العميا لألشغاؿ العمومية، المدرسة 

الـ اآللي بالجزائر، الوطنية العميا لمري، المدرسة العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، المدرسة الوطنية العميا لإلع
 المدرسة الوطنية لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس، المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية بالجزائر،
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس، المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف،

سة العميا لمتجارة، المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد مدرسة الدراسات العميا التجارية، المدر 
المدرسة الوطنية العميا لمفالحة، المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحث وتييئة الساحؿ والمدرسة  التطبيقي،

 لمبيوتكنولوجيا: الوطنية العميا
 المدمجة، أف يقوموا بالتسجيؿ األولى بالمدارس التحضيرية أو األقساـ التحضيرية -
 أف يتـ انتقاؤىـ لاللتحاؽ بالمدارس التحضيرية أو باألقساـ التحضيرية المدمجة، -
 أف يفوزوا في المسابقة الوطنية لاللتحاؽ بالمدارس العميا بعد سنتيف مف الدراسات التحضيرية. -
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في مجاؿ  ( مف خالؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة33إلى الصفحة  30) مف الصفحة  03يبيف المحمؽ 
 التسجيؿ األولى والتوجيو في المدارس التحضيرية أو األقساـ التحضيرية المدمجة.

 

 يحدد رمز المدرسة التحضيرية أو القسـ التحضيري المدمج . :0العمود 
 يحدد رمز المدرسة التحضيرية أو القسـ التحضيري المدمج :2العمود 
 ارس التحضيرية أو األقساـ التحضيرية المدمجةالمدارس الوطنية العميا التابعة لممد :3العمود 
 األقساـيحدد الدوائر الجغرافيا التابعة لكؿ مدرسة مف المدارس التحضيرية أو قسـ مف  :4العمود 

 التحضيرية. 
 يحدد شعب البكالوريا التي تخوؿ االلتحاؽ بالمدارس التحضيرية أو األقساـ التحضيرية المدمجة :5العمود 
قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيؿ األولى المدارس التحضيرية أو  يحدد :6العمود 

 األقساـ التحضيرية المدمجة.
 

 التسجيل األولي والتوجيو في المدارس 5.0
( مف خالؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ 40إلى الصفحة  34) مف الصفحة  04يبيف المحمؽ 

 لتوجيو في المدارس.التسجيؿ األولى وا
 يحدد رمز فروع التكويف. :0العمود 
 يحدد رمز عنواف فروع التكويف. :2العمود 
 يحدد المدرسة التي تضمف فرع التكويف . :3العمود 
 التحضيرية األقساـيحدد الدوائر الجغرافيا التابعة لكؿ مدرسة مف المدارس التحضيرية أو قسـ مف  :4العمود
 البكالوريا  المرتبة التي تخوؿ االلتحاؽ بفروع التكويف .يحدد شعب  :5العمود 
 يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيؿ األولى في المدارس . :6العمود 

 

 التسجيل األولي والتوجيو في النظام الكالسيكي  6.0
اعد العامة المطبقة في مجاؿ ( مف خالؿ أعمدتو، القو 43إلى الصفحة  40) مف الصفحة  05يبيف المحمؽ 

 التسجيؿ األولى والتوجيو في فروع النظاـ الكالسيكي.
 يحدد رمز فروع التكويف . :0العمود 
 يحدد رمز عنواف فروع التكويف. :2العمود 
 يحدد مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف التي تضمف فرع التكويف. :3العمود 
 تابعة لكؿ مؤسسة مف مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف.يحدد الدوائر الجغرافيا ال :4العمود 
 يحدد شعب البكالوريا  المرتبة  حسب  األولوية التي تخوؿ االلتحاؽ بفروع التكويف .: 5العمود 
يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيؿ األولى كما يحدد كيفية المشاركة  :6العمود 

 تسجيؿ األولى في فروع التكويف.في الترتيب قصد ال
 ( رموز الواليات.44) الصفحة  06يبيف المحمؽ 
 ( شبكة المؤسسات الجامعية.45) الصفحة  07يبيف المحمؽ 
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 التوجيو و  التسجيل األوليكيفيات  -2
 التسجيل األولى 2-0

لواب السالؼ ذكرىما، ينبغي لحامؿ شيادة البكالوريا، مؿء بطاقة الرغبات عبر الخط والمتوفرة في موقعي ا
 .06إلى  02مع مراعاة احتراـ القواعد العامة المحددة في  المالحؽ مف 

( المسموح 00كما يجب عميو أف يسجؿ في بطاقة رغبتو وفقا لترتيب تنازلي وفي حدود االختيارات العشرة )
و األقساـ التحضيرية أ/دكتوراه و/أو المدارس التحضيرية و-ماستر–بيا، مياديف التكويف لنظاـ الميسانس

المدمجة و/أو المياديف ذات التسجيؿ الوطني و/أو الفروع ذات التسجيؿ الوطني و/او فروع التكويف في 
 النظاـ الكالسيكي الذي يرغب التسجيؿ فييا.
، عبر موقعي االنترنت المخصصاف ليذا عمى الخط حصريا، لمتذكير، يجب اف ترسؿ بطاقة الرغبات

 الغرض.
 

 جمة اآللية المعا 2-2
رساليا عبر التي  تتكفؿ المعالجة اآللية بمجمؿ بطاقات الرغبات لحاممي شيادة البكالوريا الجدد تـ ممؤىا وا 

ومف شأف ىذا المعالجة، القائمة عمى الربط بيف المعايير الثالث لمتسجيؿ األولي والتوجيو، أف تؤدي  .الخط
 حاممي شيادة البكالوريا الجدد.مف ؿ واحدإلى تمبية إحدى الرغبات العشر المعبر مف  طرؼ ك

مف االختيارات العشر، يقترح عمى حامؿ شيادة البكالوريا المعني توجييا  ارأما في حالة عدـ تمبية أي اختي
 نحو ميداف تكويف أو فروع تكويف.

يف ليذا متناوؿ حاممي شيادة البكالوريا عمى الموقعيف المخصصفي نتائج المعالجة الوطنية اآللية  عتوض
 الغرض.

سيتعرؼ حامؿ شيادة البكالوريا عمى نتيجة توجيو ومف ثـ ، ومف خالؿ اطالعو عمى أحد ىذيف الموقعيف
ينبغي عميو التقدـ إلى المؤسسة التي وجو إلييا إليداع ممؼ تسجيمو وتسديد رسـو التسجيؿ واستالـ وثائؽ 

 عمى برمجة الدروس. واالطالعتأكيد تسجيمو اإلداري 
 
 

 الدوائر الجغرافية لمتسجيل – 3
حاممي شيادة البكالوريا الجدد بالنسبة لمياديف وفروع التكويف كـ ىي لتسجيؿ يمكف تغيير الدوائر الجغرافية 

محددة في المالحؽ المناسبة، لضماف توجيو أنجع لحاممي شيادة البكالوريا الجدد نحو مؤسسات التعميـ 
يواء كافية.العالي التي توفر قدرات استيعاب وتأط  ير وا 

 

 الطـعون -4
في حالة عدـ تمبية أي رغبة مف الرغبات العشر المعبر عنيا في بطاقة الرغبات يمكف لحامؿ شيادة 

يتـ معالجة الطعف المقدـ، طبقا لمشروط البيداغوجية  البكالوريا الجديد تقديـ طعف عف طريؽ الخط حصريا.
 ولقدرات االستقباؿ لدى مؤسسات التعميـ العالي. 2005-2004المطموبة بعنواف السنة الجامعية 
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 إعادة التوجيو  -5
في حالة عدـ قبوؿ حاممي شيادة البكالوريا الموجو لفرع مشروط بالنجاح في اختبار كفاءة أو بالقبوؿ بعد 

نحو إحدى الرغبات المعبر عنيا في بطاقة  رغباتو ف باحتراـ  ومقابمة شفوية أماـ لجنة، يعاد توجيي
ولقدرات االستقباؿ لدى مؤسسات  2005-2004شروط البيداغوجية المطموبة بعنواف السنة الجامعية ال

 التعميـ العالي.
في ىذه الحالة، تتكفؿ المؤسسة التي وجو إلييا أوؿ مرة بالعممية الخاصة بإعادة التوجيو في إطار الندوات 

حالة عدـ قبولو في الفروع الخاضعة الختبار  ولمسماح بإعادة توجيو حامؿ شيادة البكالوريا في .الجيوية
كفاءة أو مقابمة شفوية أماـ لجنة، ينبغي عمى المؤسسات المعنية إعالـ المعني بنتيجة االختبارات المختمفة 

 ساعة عمى أألكثر قبؿ انتياء عممية التسجيالت النيائية. 72في غضوف 
 

 نيائية :رزنامة التسجيالت األولية والطعون والتسجيالت ال -6
 حددت فترة التسجيالت األولية :   -

 2004جويمية  00إلى  06مف                                    
 حددت فترة التأكيد التسجيؿ األولي:  -

  2004جويمية  02إلى  00مف                                    
 حددت فترة التوجييات والطعوف عمى الخط :  - 

 2004جويمية  26إلى  20مف                                    
 حددت فترة إجراء المسابقات واختبار الكفاءات والمقابالت الشفوية أماـ لجنة ، بالنسبة لمفروع المعنية: -

 2004جويمية  25إلى  20مف                                    
 حددت فترة التسجيالت النيائية : -

 .2004أوت  07أوت إلة  02مف                                   
وعميو فإف رؤساء  2005-2004بعنواف السنة الجامعية  2004أوت  07تختتـ التسجيالت نيائيا بتاريخ  

المؤسسات الجامعية ممزموف بإرساؿ عبر وسائط إلكترونية أو عبر الخط، القوائـ النيائية لمطمبة الجدد 
وت أ 09يـ الجامعية إلى وزارة التعميـ العالي والبحث العميـ، في أجؿ أقصاه المسجميف نيائيا في مؤسست

2004. 
 

 حالة خاصة: -7
 حاممو شيادة البكالوريا بتقدير "ممتاز" 0.7

يقـو حامؿ شيادة البكالوريا بتقدير "ممتاز" بمؿء بطاقة الرغبات عبر الخط عمى أف يسجؿ فييا ثالث 
 ترحة، مع احتراـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالوريا، ليمبى اختيار واحدا عنيا.( ضمف الفروع المق03اختيارات )

 "جدا حاممو شيادة البكالوريا تقدير "جـيد 2.7 
 خمسيقـو حامؿ شيادة البكالوريا بتقدير "جيد جػدا" بمؿء بطاقة الرغبات عبر الخط عمى أف يسجؿ فييا  

 راـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالوريا، ليمبى اختيار واحدا عنيا.( ضمف الفروع المقترحة، مع احت05اختيارات )
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 ،2004حاممو شيادة أجنبية في سنة  3.7
يخضعوف في التسجيؿ في ، المعادلة لشيادة البكالوريا الجزائرية 2004أف حاممي شيادة أجنبية في سنة 

ية المدمجة، في المدارس الوطنية إحدى فروع العمـو الطبية، في المدارس التحضيرية أو األقساـ التحضير 
العميا، في مياديف وفروع التكويف ذات التسجيؿ الوطني، باإلضافة إلى المعدؿ األدنى المطموب لاللتحاؽ 

 بيذه الفروع ، إلى شروط االلتحاؽ إضافية ستحدد مف خالؿ منشور تكميمي.
جيؿ البيداغوجي المطبقة عمى يخضع االلتحاؽ بمياديف أو فروع التكويف األخرى إلى نفس شروط التس

 الجزائرييف الحاصميف عمى شيادة البكالوريا.
 

 2004حاممو شيادة البكالوريا الجزائرية المحصل عمييا قبل سنة  4.7
، والذيف لـ يسبؽ ليـ أف سجموا 2004سمح لحاممي شيادة البكالوريا الجزائرية المحصؿ عمييا قبؿ سنة يُ 

، لدى مؤسسة التعميـ والتكويف العالييف التابعة 2005-2004مسنة الجامعية تسجيؿ ل بالجامعة، بتقديـ طمب
لدائرتيـ الجغرافية، حسب الشروط البيداغوجية والعالمة الدنيا لاللتحاؽ بالفرع أو الميداف المحددة في 

 التنظيـ المعموؿ بو سنة الحصوؿ عمى شيادة البكالوريا وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.
طمب مف كؿ مدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف ومدراء الخدمات الجامعية، كؿ فيما يخصو، تسخير يُ 

كؿ اإلمكانيات واتخاذ كؿ التدابير الضرورية لمقياـ بحممة إعالمية واسعة النطاؽ اتجاه حاممي شيادة 
المتعمقة بأطوار التكويف العالي  البكالوريا الجدد وأوليائيـ، حوؿ محتوى ىذا المنشور ال سيما المعمومات

 والشيادات المتوجو ليا، باإلضافة إلى شروط االستفادة مف الخدمات الجامعية.
 

 إنني أولي أىمية قصوى لمتطبيؽ الصاـر ألحكاـ ىذا المنشور.
 

 2014 جوان 02جزائر في حرر بال                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

                  األستاذ محمد مبـاركي                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ
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 راراتــــــــــــــقال
 ة  ــــــــــــــــــــرديـــــــــــــــفال 
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 قــــــرارات فـــــــــرديــــــــةال
 

 بصفة مدير قسـ البحث "عمـ المعادف  تال إغيل ناصر، يعيف السيد 2014أفريؿ  02مؤرخ في  286قرار رقـ ب
 والميكانيؾ" لمركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة.

 بصفة مدير قسـ البحث "الطرؽ  زرقوق مراد، يعيف السيد 2014أفريؿ  02مؤرخ في  287قرار رقـ ب
 عممي والتقني لإللحاـ والمراقبة.الكيربائية والمغناطيسية" لمركز البحث ال

 بصفة مدير قسـ البحث "اإللحاـ  بوطغان عمـــار، يعيف السيد 2014أفريؿ  02مؤرخ في  288قرار رقـ ب
 والتقنيات المتصمة" لمركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة.

 ير مساعد لمركز البحث بصفة مد باجــي رياض، يعيف السيد 2014 أفريؿ 02مؤرخ في  289قرار رقـ ب
 العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة.

 بصفة رئيس قسـ متابعة  بن عمار عبد السالميعيف السيد  ،2014 أفريؿ 02مؤرخ في  290قرار رقـ ب
 النشاطات العممية والتقنية في اإللحاـ والمراقبة ودعميا لمركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة.

  بصفة رئيسة قسـ العالقات  مولوجي صوريةتعيف السيدة  ،2014أفريؿ  02مؤرخ في  291قرار رقـ
 الخارجية وتثميف نتائج البحث لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

 بصفة مدير قسـ البحث  المستاري جياللييعيف السيد  ،2014أفريؿ  02مؤرخ في  292قرار رقـ ب
 لمتاريخ والذاكرة" لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.  االجتماعيةلوجية "األنتروبو 

 بصفة مدير قسـ البحث "أنتروبولوجيا  نوار فؤاد، يعيف السيد 2014أفريؿ  02مؤرخ في  293قرار رقـ ب
 االجتماعي والثقافي.التربية وأنظمة التكويف" لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف 

 بصفة مدير قسـ البحث "المدف  محمدي سيدي محمد، يعيف السيد 2014 أفريؿ 02مؤرخ في  294قرار رقـ ب
 واألقاليـ" لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

 فة مديرة قسـ البحث بص بن عمــارة عائشـــة، تعيف السيدة  2014أفريؿ  02مؤرخ في  295قرار رقـ ب
 "المخياؿ والمسارات االجتماعية" لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

 بصفة مدير مساعد لمركز البحث  مجاىدي مصطفى، يعيف السيد 2014أفريؿ  02مؤرخ في  296قرار رقـ ب
 العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

 بصفة مدير قسـ البحث "معالجة  دراعي رضوان، يعيف السيد 2014أفريؿ  02مؤرخ في  297رقـ  قرارب
 اإلشارة والتصوير" لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

  بصفة مدير قسـ البحث "الصناعة  بن جامع حسين، يعيف السيد 2014أفريؿ  02مؤرخ في  298قرار رقـ
يدية وعمـ المعادف" لوحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمـ المعادف الممحمة بمركز البحث الحد

 العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة.
 بصفة مدير قسـ البحث "خاصيات  شوشان توفيق، يعيف السيد 2014أفريؿ  02مؤرخ في  299قرار رقـ ب

ة بمركز البحث العممي قلصناعة الحديدية وعمـ المعادف الممحاستخداـ المواد" لوحدة البحث التطبيقي في ا
 والتقني لإللحاـ والمراقبة.
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 بصفة رئيس قسـ العالقات الخارجية  حـــداد أحمد، يعيف السيد 2014أفريؿ  02مؤرخ في  300قرار رقـ ب
 وتثميف نتائج البحث لمركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة.

 بصفة مدير مساعد لمركز البحث  كفـــــوس عيسى، يعيف السيد 2014 أفريؿ 14ؤرخ في م 306قرار رقـ ب
 في تكنولوجيا نصؼ النواقؿ لمطاقوية.

 بصفة مدير قسـ البحث "الطبقات  قابوز نور الدين، يعيف السيد 2014أفريؿ  14مؤرخ في  307قرار رقـ ب
 وجيا نصؼ النواقؿ لمطاقوية.الرقيقة والسطوح وما بيف السطوح" لمركز البحث في تكنول

 بصفة رئيس قسـ اإلعالـ العممي  بـــوكنوس ياسين، يعيف السيد 2014 أفريؿ 14مؤرخ في  308قرار رقـ ب
 والعالقات الخارجية وتثميف نتائج البحث لمركز البحث في تكنولوجيا نصؼ النواقؿ لمطاقوية.

 بصفة رئيس قسـ األجيزة العممية  عمراني عبد القادرال، يعيف السّيد 2014 أفريؿ 14مؤرخ في  309قرار رقـ ب
 إلنجاز وتوصيؼ أجيزة نصؼ النواقؿ لمركز البحث في تكنولوجيا نصؼ النواقؿ لمطاقوية.

 بصفة مديرة قسـ البحث "كيمياء  بـــــوجمعة أمــــال، تعيف السّيدة 2014 أفريؿ 14مؤرخ في  310قرار رقـ ب
 لتقني في التحاليؿ الفيزيائية والكيميائية.البيئة" لمركز البحث العممي وا

 بصفة رئيس قسـ الجودة والحماية  مبــــرك سماعينالسّيد  ، يعّيف2014أفريؿ  14مؤرخ في  311قرار رقـ ب
 اإلشعاعية لمركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة،

 بصفة أميف عاـ لمركز البحث في  ريمحميتي عبد الك، يعيف السّيد 2014 أفريؿ 21مؤرخ في  321قرار رقـ ب
 البيوتكنولوجيا.

 محمد بصفة مدير قسـ البحث  حيـــرش بغدادالسّيد  ، يعيف2014مػاي  03مؤرخ في  327قرار رقـ ب
"التمثالت الرمزية والممارسات الّمغوية" لوحدة البحث في الثقافة واالتصاؿ والّمغات واآلداب والفنوف الممحقة 

 مي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.بمركز البحث العم
 بصفة مدير قسـ البحث "اإلنتاج  حمــــــو عبد الكريم، يعيف السّيد 2014مػػػاي  03مؤرخ في  328قرار رقـ ب

المخيالي والممارسات الثقافية" لوحدة البحث في الثقافة واالتصاؿ والّمغات واآلداب والفنوف الممحقة بمركز 
 ممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.البحث الع

 بصفة مدير وحدة البحث بعنواف "المركبات  زقادي عامــر، يعيف األستاذ 2014ماي  25رار مؤرخ في بق
لكترونية"، المنشأة لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.  واألجيزة األبتوا 

  بصفة مدير قسـ البحث "أجيزة  ميران عاشورد ، يعيف السيّ 2014جواف  03مؤرخ في  326بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة" لوحدة تنمية األجيزة الشمسية الممحقة بمركز تنمية الّطاقات المتجددة.

  بصفة مدير قسـ البحث "التحويؿ  قموم سميمان، يعيف السّيد 2014جواف  03مؤرخ في  327بقرار رقـ
اقات المتجددة في الوسط الصحراوي الممحقة بمركز تنمية الطاقات الحراري والترموحراري" لوحدة البحث في الط

 المتجددة.
  بصفة مدير قسـ البحث "التحويؿ  صدوق محمد، يعيف السّيد 2014جواف  03مؤرخ في  328بقرار رقـ

الكيروضوئي" لوحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي الممحقة بمركز تنمية الطاقات 
 المتجددة.
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  بصفة مدير قسـ البحث  بكوش سيدي محمد األمين، يعيف السّيد 2014جواف  03مؤرخ في  329بقرار رقـ
"تطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصؼ القاري" لوحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة 

 الممحقة بمركز تنمية الطاقات المتجددة.
  بصفة مدير قسـ البحث "المحطات  توافق خالد، يعيف السّيد 2014 جواف 03مؤرخ في  330بقرار رقـ

 الشمسية المصغرة" لوحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة الممحقة بمركز تنمية الطاقات المتجددة.
  بصفة رئيس قسـ التكنولوجيات  بوشعيب سامي، يعيف السّيد 2014جواف  03مؤرخ في  331بقرار رقـ

 الّطاقات المتجددة لمركز تنمية الطاقات المتجددة.الحديثة لخدمة 
  بصفة رئيسة قسـ العالقات الخارجية  بصاح رحمة، تعيف السّيدة 2014جواف  03مؤرخ في  332بقرار رقـ

 وتثميف نتائج البحث لمركز تنمية الطاقات المتجددة.
  مدير قسـ البحث "الييدروجيف بصفة  خالف عبد اهللػ يعيف السّيد 2014جواف  03مؤرخ في  333بقرار رقـ

 المتجدد" لمركز تنمية الطاقات المتجددة.
  بصفة مديرة قسـ البحث  عزيزة ماجدة أمينة، تعيف السيدة 2014جواف  03مؤرخ في  334بقرار رقـ

 "البيوطاقة والمحيط" لمركز تنمية الطاقات المتجددة.
  بصفة مدير قسـ البحث "الطاقة  عراب أعمرحاج أ، يعيف السّيد 2014جواف  03مؤرخ في  335بقرار رقـ

 الشمسية والكيروضوئية" لمركز تنمية الطاقات المتجددة.
  بصفة مدير قسـ البحث "الطاقة  حميدات عبد الرحمان، يعيف السّيد 2014جواف  03مؤرخ في  336قرار رقـ

 ة.الحرارية والترموحرارية الشمسية والجيوحرارية" لمركز تنمية الطاقات المتجدد
  بصفة مدير قسـ البحث "تجييزات  عباس محمد، يعيف السّيد 2014جواف  03المؤرخ في  337بقرار رقـ

التبريد ومعالجة المياه عف طريؽ الطاقات المتجددة" لوحدة تنمية األجيزة الشمسية الممحقة بمركز تنمية 
 الطاقات المتجددة.

  بة مدير بحث بمركز تفي ر  عبدلي مساسي سميرة ، تعيف السيدة2014جواف  03المؤرخ في  338بقرار رقـ
 تنمية التكنولوجيات المتطورة.  

  بة مدير بحث بمركز تنمية تفي ر  بمحوسين محمودعيف السيد ي، 2014جواف  03المؤرخ في  339بقرار رقـ
   التكنولوجيات المتطورة.     

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  أزواوي وىيبة، تعيف السيدة 2014جواف  03مؤرخ في  340بقرار رقـ
 التكنولوجيات المتطورة.

  في رتبة مدير بحث بمركز البحث  حميمي محمد، يعيف السيد 2014جواف  03مؤرخ في  341بقرار رقـ
 العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة.

  بمركز في رتبة مدير بحث  موسي عبد الّرحمان، يعيف السّيد 2014جواف  03مؤرخ في  342بقرار رقـ
 البحث في "تكنولوجبات نصؼ النواقؿ لمطاقوية".

  بصفة مديرة قسـ البحث "طاقة الرياح"  قري وىيبة، تعيف السّيدة 2014جواف  04مؤرخ في  343بقرار رقـ
 لمركز تنمية الطاقات المتجددة. 
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  مساعدة    ، بصفة مديرةبوشحـم طبـوش نـورة، تعيف السيدة 2014جواف  09المؤرخ في  359بقػرار رقـ
 لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطؽ القاحمة.

  المواد البحث "، بصفة مدير قسـ حـميس يـوسف، يعيف السيد 2014جواف  09المؤرخ في  360بقػرار رقـ
 البيولوجية في المناطؽ القاحمة" لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطؽ القاحمة.

  بصفة مدير قسـ البحث "مكافحة سـاقع بشـيـر، يعيف السيد 2014جواف  09المؤرخ في  361بقػرار رقـ ،
 التصحر وتراكـ الرماؿ" لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطؽ القاحمة.

  مدير الموارد البشرية، أمير قاسم داوديالسيد إلى ، يفوض 2014جواف  15المؤرخ في  373بقػرار رقـ ،
وزير التعميـ العالي والبحث العػممي، عمى جميع الوثائؽ والمقررات، بما  اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ

 في ذلؾ القرارات.
  يزانية والوسائؿ ، مدير الممحمد الشريف صابةالسيد إلى يفوض ، 2014 جواف 15المؤرخ في  374بقرار رقـ

لعممي عمى جميع الوثائؽ باسـ زير التعميـ العػالي والبحث ااإلمضاء في حدود صالحيتو،  ،ومراقبة التسيير
 باستثناء القرارات.

  مدير فرعػي لمميزانية فاتح منصور خوجةالسيد إلى ، يفوض 2014جواف  15المؤرخ في  375بقرار رقـ ،
عمى جميع الوثائؽ  ،والمحاسبة، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العػالي والبحث العممي

 باستثناء القرارات.
  مدير فرعػي لموسائؿ العامة، الطيب شعبانالسيد إلى ، يفوض 2014جواف  15المؤرخ في  376بقرار رقـ ،

 عمى جميع الوثائؽ باستثناء القرارات. ،باسـ وزير التعميـ العػالي والبحث العممي ،اإلمضاء في حدود صالحيتو
  ػاـ لمبحث العممي السيد حفيظ أوراؽ، مدير عإلى ، يفوض 2014جواف  15المؤرخ في  377بقرار رقـ

عمى جميع  ،باسـ وزير التعميـ العػالي والبحث العممي ،اإلمضاء في حدود صالحيتو ،والتطوير التكنولوجي
 الوثائؽ باستثناء القرارات.

  مدير إدارة وتمويؿ البحث محمد بوىيشةالسيد إلى ، يفوض  2014جواف  15المؤرخ في  378بقرار رقـ ،
عمى  ،اإلمضاء في حدود صالحيتو باسـ وزير التعميـ العػالي والبحث العممي ،يالعممي والتطوير التكنولوج

 جميع الوثائؽ باستثناء القرارات.
  مدير الدراسات القانونية إدريس بوكراالسيد إلى ، يفوض 2014جواف  15المؤرخ في  379بقرار رقـ ،

عمى جميع الوثائؽ  ،البحث العمميباسـ وزير التعميـ العػالي و  ،اإلمضاء في حدود صالحيتو ،واألرشيؼ
 باستثناء القرارات.

  مدير التعاوف والتبادؿ ما سعيداني أرزقيالسيد  إلى ، يفوض2014جواف  15المؤرخ في  380بقرار رقـ ،
عمى جميع الوثائؽ  ،باسـ وزير التعميـ العػالي والبحث العممي، بيف الجامعات، اإلمضاء في حدود صالحيتو

 ت.استثناء القراراب
  مدير التنمية واالستشراؼ، صادمي عـامرالسيد إلى ، يفوض 2014جواف  15المؤرخ في  381بقرار رقـ ،

 استثناء القرارات.بعمى جميع الوثائؽ  ،باسـ وزير التعميـ العػالي والبحث العممي ،اإلمضاء في حدود صالحيتو
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  لبحث ، بصفة مدير مساعد لمركز االطنجـاوي جمـ، يعيف السيد 2014جواف  15المؤرخ في  384بقرار رقـ
 .في اإلعالـ العػممي والتقني

  بصفة مدير قسـ البحث "األمف نـوالي عمـر، يعيف السيد 2014جواف  15المؤرخ في  385بقرار رقـ ،
 .لبحث في اإلعالـ العػممي والتقنيالمعموماتي"  لمركز ا

  بصفة مديرة قسـ البحث  ان عـويداد حسينـةعـمي، تعيف السيدة 2014جواف  15المؤرخ في  386بقرار رقـ ،
 "البحث والتطوير في عمـ اإلعالـ"  لمركز البحث في اإلعالـ العػممي والتقني.

  أنظمة قسـ البحث "بصفة مدير  ،مزيـان عبد الكـريم، يعيف السيد 2014 جواف 15المؤرخ في  387بقرار رقـ
 الـ العػممي والتقني.المعمومات وتقنيات اإلعالـ" لمركز البحث في اإلع

  بصفة مديرة  قسـ البحث نـوالي تبوجمعات نادية، تعيف السيدة   2014جواف  15المؤرخ في  388بقرار رقـ 
 " لمركز البحث في اإلعالـ العػممي والتقني.اإلعالـ اآللي نظـ "نظريات وىندسة

  بصفة رئيس قسـ التكويف ،مجـيدبودينــة عـبد ال، يعيف السيد 2014جواف 15المؤرخ في  389بقػرار رقـ 
  لمركز البحث في اإلعالـ العػممي والتقني. المتواصؿ والسمعي البصري

   بصفة رئيس قسـ اإلعالـ العممي ،بـروك سعيـد، يعيف السيد   2014جواف  15المؤرخ في  390بقػرار رقـ 
 والتقني لمركز البحث في اإلعالـ العػممي والتقني.

  بصفة مدير وحدة البحث خربوش عبد الرحمن، يعيف األستاذ  2014جواف  22رخ في المؤ  403بقػرار رقـ ،
المنشاة لدى مركز البحث العممي والتقني  "واقع المسانيات وتطور الدراسات المغوية في البمداف العربيةبعنواف "

 لتطوير المغة العربية.
  بصفة مدير وحدة البحث حوؿ البحث  ،دبمخضر أحم،يعيف األستاذ 2014جواف  22مؤرخ في  404بقرار رقـ

 وقضايا المغة العربية في الجزائر، المنشأة لدى مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية. المساني
  بصفة مديرة مساعدة لمركز  ،بوسحابة رحاب، تعيف السيدة 2014جواف  22المؤرخ في  408بقػرار رقـ

 البحث في البيوتكنولوجيا.
  بصفة مدير المحطة   ،ـسى محمـد الحسـينيبن ع، يعيف السيد 2014جواف  22المؤرخ في  409رقـ بقػرار

 المنشاة لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطؽ القاحمة. ،التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي لوادي ريغ
  بصفة مدير المحطة  ،بن صالح محمد كمـال، يعيف السيد 2014جواف  22المؤرخ في  410بقػرار رقـ

 المنشاة لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطؽ القاحمة. ،التجريبية لمموارد الحيوية لمزيباف
  بصفتو أميف عاـ لموكالة  ،دريسي الطاىر، تنيى مياـ السيد 2014جواف  22المؤرخ في  411بقػرار رقـ

 الوطنية لمبحث الجامعي.
  رئيس قسـ  بصفتو ،قاصدي عبد الغني، تنيى مياـ السيد 2014 افجو  22المؤرخ في  412بقػرار رقـ

 البحث الجامعي. لتطوير القطاعية لمشراكة لموكالة الوطنية المشاريع
  بصفتيا رئيسة قسـ العالقات  ،غـــازي لطيفة، تنيى مياـ اآلنسة 2014ّجواف 22المؤرخ في  413بقػرار رقـ

 .ير البحث الجامعيلة الوطنية لتطو الخارجية والتوثيؽ لموكا
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  بصفة أمػيف عػػاـ لموكالة  ،قـاصدي عـبد الغني، يعيف السيد  2014جواف  22المؤرخ في  414بقػرار رقـ
 الموضوعاتية لمبحث في العػمـو والتكنولوجيا.

  بصفة رئيسة قسـ ، شيخي زىـاني ريــم، يعاد تعييف السيدة  2014جواف  22المؤرخ في  415بقػرار رقـ
 اريع البحث لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا.برمجة مش

  بصفة رئيس قسـ تقييـ مشاريع  ،مـالحي يحـي، يعاد تعييف السيد 2014جواف  22المؤرخ في  416بقػرار رقـ
 البحث لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا.

 ـــ
 ــــــــ
 ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

 


