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 مرسوم تنفيذي رقم  22-14المؤرخ في  21ربيع األول عام  1435الموافق  23يناير سنة  ،2014يعدل

المرسوم التنفيذي رقم  78-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـ ـ

 مرسوم تنفيذي رقم  23-14المؤرخ في  21ربيع األول عام  1435الموافق  23يناير سنة  ،2014يعدل
المرسوم التنفيذي رقم  79-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذي
يحدد تنظيم المفتشية العامة في و ازرة التعميم العالي والبحث العممي وسيرىا.

(الجريدة الرسمية رقم  04الصادرة في  01فبراير -1023ص)00-0

 مرسوم تنفيذي رقم  85-14المؤرخ في  20ربيع الثاني عام  1435الموافق  20فبراير سنة  2014يعدل
المرسوم التنفيذي رقم  306-13المؤرخ في  24شوال عام  1434الموافق  31غشت سنة  2013والمتضمن
تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط الميني لفائدة الطمبة

(الجريدة الرسمية رقم  22الصادرة في  15فبراير -1023ص)02

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  17مارس سنة  ،2013يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة التابعة لإلدارة
المكمفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى و ازرة التعميم العالي والبحث العممي (مؤسسات تحت

الوصاية).

ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـ ـ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  18مارس سنة  ،2013يتضمن وضع سمك األطباء البيطريين في حالة القيام
بالخدمة لدى و ازرة التعميم العالي والبحث العممي (مؤسسات تحت الوصاية)

(الجريدة الرسمية رقم  02الصادرة في  07جانفي -1023ص)40-40

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  8سبتمبر سنة  ،2013يعدل القرار الوزاري المؤرخ في  21ابريل سنة 2009

الذي يحدد عدد المناصب العميا لمموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية

بعنوان اإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـ ـ

 قرار مؤرخ  8سبتمبر سنة  ،2013يحدد قائمة النشاطات والخدمات واألشغال التي يمكن أن تقوم بيا جامعة
التكوين المتواصل ،زيادة عمى ميمتيا الرئيسية.

(الجريدة الرسمية رقم  06الصادرة في  25فيفري -1023ص)00-00

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـ ــقرارات الوزارية
المشتركة
ـــــــــــــــــــــ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ـــــــــــــــــــــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار وزاري مشترك مؤرخ في  47فيفري  4000معدل ومتمم لمقرار الوزاري المشترك المؤرخ في

 40ديسمبر  4000المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادات واألعمال العممية والبيداغوجية
لاللتحاق بالمنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية
إن وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
و وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عام  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمن القانون الخاص باألستاذ االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  26ديسمبر  2013المتضمن فتح مسابقة وطنية عمى أساسالشيادات واألعمال العممية والبيداغوجية لاللتحاق بالمنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية،
يــقــــــرران
المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام وممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26

ديسمبر  2013المذكور أعاله،
المادة  :4تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  26ديسمبر  2013المذكور أعاله كما يمي:
"المادة  : 2يحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان المسابقة المشار غمييا في المادة األولى أعاله بخمس
مائة وأربعة وأربعون ( )544منصب موزعة حسب االختصاصات والمؤسسات االستشفائية الجامعية
المبينة في ممحق ىذا القرار".
المادة  :0تعدل المادة الرابعة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  26ديسمبر  2013المذكورة أعاله كما يمي:
"المادة  :4يحدد آخر أجل لمتسجيل في المسابقة بثالثون ( )30يوم ابتداء من تاريخ إشيارىا عمى
مستوى مختمف كميات الطب واليياكل االستشفائية الجامعية المعنية"
المادة  :0يعدل ويتمم ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  26ديسمبر  2013المذكور أعاله كما يمي:


المركز االستشفائي الجامعي مصطفى باشا:

فتح منصب جراحة القمب

فتح منصب جراحة العظام والرضوض "ب"

فتح منصب الكيمياء العالجية

فتح منصب طب أمراض الكبد

فتح منصب أمراض الكمى وتصفية الدم
فتح منصب أمراض سرطان األطفال

فتح منصب طب العيون "ب"

فتح منصب الصيدلة الجالينوسية



المركز االستشفائي الجامعي بني مسوس:

فتح منصب جراحة الجياز البولي

فتح منصب طب أمراض الغدد الصم وطب أمراض السكري

فتح منصب طب أمراض المعدة واألمعاء

فتح منصب ىيموبيولوجيا وبنك الدم

فتح منصب طب المناعة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Chirurgie Cardiaque

» Chirurgie Ortho-Traumato « B
Chimie Thérapeutique
Hépatologie

Néphrologie-Hémodialyse
Oncologie Pédiatrique
» Ophtalmologie « B

Pharmacie Galénique
Chirurgie Urologique

Endocrinologie-Diabétologie
Gastro-entérologie

Hémobiologie et banque de Sang
Immunologie
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فتح منصب طب األورام السرطانية لمكبار

فتح منصب األورام السرطانية لألطفال

Oncologie Médicale Adulte
Oncologie Pédiatrique

فتح منصب عمم األنسجة المدعمة لألسنان

Parodontologie

فتح منصب جراحة الصدر ،القمب واألوعية

Chirur Thoracique et Cardio-vascu

فتح منصب جراحة العظام السنية الوجيية

فتح منصب الصيدلة

فتح منصب طب األمراض العقمية


المركز االستشفائي الجامعي سطيف:



المركز االستشفائي الجامعي سيدي بمعباس:



المركز االستشفائي الجامعي قسنطينة:

فتح منصب عمم األنسجة الجنينية

حذف منصب جراحة العظام والرضوض

فتح منصب جراحة العظام والرضوض "ب"
فتح منصب الجراحة البالستيكية

فتح منصب طب األطفال "ب"

فتح منصب طب أمراض الكبد ،المعدة واألمعاء

فتح منصب ميكروبيولوجيا

فتح منصب اإلنعاش الطبي
فتح منصب ترميم األسنان

فتح منصب جراحة العظام والرضوض "ب"



المركز االستشفائي وىـــران:

فتح منصب الجراحة البالستيكية

فتح منصب طب أمراض الكمى وتصفية الدم

فتح منصب استعجاالت األمراض العقمية

حذف منصب االستعجاالت الطبية الجراحية (اإلنعاش والتخذير)

حذف منصب اإلنعاش والتخذير "أ"


المركز االستشفائي الجامعي بجاية:

فتح منصب طب العيون

فتح منصب إعادة التأىيل الوظيفي

فتح منصب طب أمراض الدم


المركز االستشفائي الجامعي تيزي وزو

فتح منصب جراحة الصدر ،القمب واألوعية

فتح منصب طب ما بعد الوالدة

فتح منصب ىيموبيولوجيا وحقن الدم



المركز االستشفائي الجامعي عنابة:

فتح منصب عمم األنسجة الجنينية

فتح منصب طب األورام السرطانية

فتح منصب العالج باألشعة

فتح منصب "المحروقين"

فتح منصب االستعجاالت الطبية (اإلنعاش والتخذير)

حذف منصب االستعجاالت الجراحية (الجراحة العامة)

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ODF

Pharmacie

Psychiatrie
Histologie Embryologie
Chirurgie Ortho-Traumato
» Chirur Ortho et Traumato « B
Chirurgie Plastique
» Pédiatrie « B

Hépato Gastro-entérologie
Microbiologie

Réanimation Médicale
Prothèse Dentaire

» Chirur Ortho et Traumato « B
Chirurgie Plastique

Néphrologie-Hémodialyse
Urgences Psychiatrique

)UMC (Poste en Anesth-Réa

» Anesthésie-Réanimation « A
Ophtalmologie

Rééducation Fonctionnelle
Hématologie

Chirur Thoracique et cardio-vascu
Néonatologie

Hémobio et Transfusion sanguine
Histologie-embryologie
Oncologie Médicale
Radiothérapie

» « Les Brulés

)Urgences Médicales (Anest-Réa

)Urgences Chirurgicales (chir-Gle
الثالثي
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حذف منصب التشريح المرضي

حذف منصب االستعجاالت الطبية الجراحية (الجراحة العامة)
المركز االستشفائي الجامعي تممسان:

فتح منصب الكيمياء الحيوية
فتح منصب عمم األحياء المجيرية
فتح منصب طب أمراض الغدة الصماء
فتح منصب الطب الداخمي
فتح
فتح
فتح
فتح
فتح
فتح

منصب
منصب
منصب
منصب
منصب
منصب

المحافظة عمى األسنان
جراحة العظام السنية الوجيية
طب األطفال "ب"
األمراض الطفيمية
ترميم األسنان
عمم األنسجة المدعمة لألسنان

فتح منصب أمراض الفم واألسنان
فتح منصب عمم التسمم

فتح منصب االستعجاالت الطبية الجراحية (اإلنعاش والتخذير)

حذف منصب االستعجاالت الطبية الجراحية (الجراحة العامة)
المركز االستشفائي الجامعي البميدة:

فتح منصب جراحة الصدر ،القمب واألوعية
فتح منصب جراحة األطفال

فتح منصب طب أمراض الدم
فتح منصب طب األطفال
حذف منصب جراحة الصدر
المؤسسة االستشفائية الجامعية وىران:

فتح منصب إعادة التأىيل الوظيفي
مركز بيار وماري كوري :CPMC

فتح

فتح
فتح

فتح
فتح

فتح


منصب العالج باألشعة
المؤسسة االستشفائية المتخصصة ديدوش مراد قسنطينة:
منصب اإلنعاش والتخذير
منصب الطب الداخمي
المؤسسة االستشفائية المتخصصة سيدي شامي وىران:
منصب األمراض العقمية ألطفال
منصب مكافحة اإلدمان
المؤسسة االستشفائي المتخصصة آيت إديــر:
منصب اإلنعاش
المؤسسة االستشفائية المتخصصة األم والطفل األغواط:

فتح منصب طب ما بعد الوالدة
المؤسسة اإلستشافية المتخصصة كناستال وىران :

حذف منصب جراحة العظام والرضوض
حذف منصب جراحة المسالك البولية



المؤسسة اإلستشافية العمومية سيدي غالس:

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Anatomie Pathologique

)UMC (Chirurgie générale
Biochimie
Microbiologie
Endocrinologie-diabéto
Médecine Interne

Odontologie Conservatrice
ODF
» Pédiatrie « B
Parasitologie
Prothèse Dentaire
Parodontologie

Pathologie Bucco-dentaire
Toxicologie
)UMC (Poste en Anesth-Réa
)UMC (Poste en Chir-Gle

Chir-Thorcique et Cardio-Vasculaire
Chirurgie Pédiatrique
Hématologie
Pédiatrie
Chirurgie Thoracique

Rééducation Fonctionnelle
Radiothérapie
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Pédopsychiatrie

Lutte contre la toxicomanie
Réanimation
Néonatologie
Chirur Ortho-traumatologie
Chirurgie Urologique
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األول1023-

|

14

فتح منصب اإلنعاش


المؤسسة االستشفائية العمومية ورقمة:



المؤسسة االستشفائية العمومية األغواط:



المؤسسة االستشفائية العمومية مستغانم:

فتح منصب التشريح المرضي

Réanimation
Anatomie Pathologique

فتح منصب الصيدلة

حذف منصب الجراحة العامة

Pharmacie
Chirurgie Générale

المادة  :2يكمف السادة األمناء العامون ،لو ازرة الصحة والسكان واصالح المستشفيات وو ازرة التعميم العالي والبحث
العممي كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار.

وزيرة الصحة والسكان و إصالح المستشفيات
عبد المالك بوضياف

حرر بالجزائر في  47فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ محمد مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار وزاري مشترك مؤرخ في  04مــارس  4000يتضمن إعالن
نتائج مسابقة توظيف أساتذة استشفائيين جامعيين

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ووزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
والوزير لدى الوزير األول المكمف بإصالح الخدمة العمومية،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ غي  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة 2006والمتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
 وبمقتضى المرسوم رقم  145-66المؤرخ في  12صفر عام  1386الموافق  2يونيو سنة  1966يتعمق بتحريرونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيم وضعية الموظفين ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  132-95المؤرخ في  13ذي الحجة عام  1415الموافق  13مايو سنة 1995المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عام  1429الموافق  03مايو سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  19نوفمبر سنة  2009الذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقاتااللتحاق برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" وأستاذ استشفائي
جامعي وسيرىا،
 بمقتضى القرار الوزاري رقم  732المؤرخ في  30سبتمبر  2013المتضمن فتح مسابقة لتوظيف أساتذةاستشفائيين جامعيين المعدل والمتمم،
 بمقتضى القرار الوزاري رقم  1004المؤرخ في  18ديسمبر  2013المحدد لتشكيمة لجان تقييم المترشحينلمسابقتي التوظيف في رتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسم "أ" استشفائي جامعي،
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الو ازرية المشتركة بتاريخ  01فيفري .2014يقـــررون
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 يعمن المترشحين المذكورة أسماؤىم في القوائم الممحقة بيذا القرار ناجحين في مسابقة توظيف:المادة األولى

.أساتذة استشفائيين جامعيين ويعينون في المناصب المفتوحة
 يكمف مدير الموارد البشرية بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ومدير الموارد البشرية بو ازرة الصحة:4 المادة
والسكان واصالح المستشفيات كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداء من تاريخ
.تنصيب المعنيين في مناصبيم والذي ال يجب أن يكون سابقا لتاريخ إمضاء ىذا القرار
4000  مارس04 حرر بالجزائر في
وزير التعميم العالي والبحث العممي

الوزير لدى الوزير األول

األستاذ محمد مباركي

وزيرة الصحة والسكان و إصالح المستشفيات

المكمف بإصالح الخدمة العمومية

عبد المالك بوضياف

محمد الغازي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ANNEXE

NOM ET PRENOMS
ANATOMIE PATHOLOGIQUE :
MAMERI
Saadia Houria
ANESTHESIE REANIMATION :
MEDDEBER
Khadidja Salima
BIOCHIMIE
HARIZI
Mohamed
CARDIOLOGIE
MEZIANE-TANI

ABDERRAHIM

CHIRURGIE GENERALE :
KRELIL
Bouabdellah
GRAICHI
Ramzi
BENDRIDI
Messaoud
SEDDIKI
M’Hamed Mohamed Salah Eddine
TILIOUA
Omar
MAIZIZ
Mohamed
BENDJABELLAH
Saadoune
SEDDIK
El Hachemi
DELMI
Abdelhak
SAIDANI
Mustapha
CHIRURGIE PEDIATRIQUE :
BABA AHMED
Abderrahim
TOUABTI
Laldja Souhem
SADAOUI
messaouda

AFFECTATION
CHU Mustapha
EHU Oran
CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Tlemcen
CHU Oran (Sce « B »)
CHU Oran (Sce « B »)
CHU Constantine (Sce « B »)
CHU Oran (Sce « A »)
EHU Oran
Santé Militaire
CHU Constantine (Sce « B »)
CHU Sétif
CHU Constantine (Sce « A »)
CPMC (Sce « A »)
EHS Mère et Enfant Tlemcen
CHU Setif
CHU Oran

CHIRURGIE UROLOGIQUE :
CHIBANE
Abdelaziz
KHELAFI
Mansour

CHU Mustapha
CHU Mustapha

CHIRURGIE PLASTIQUE :
ZINAI-DJEBBAR
BOUATTOU
BACHE

CHU Oran
EHS des Brulés
EHS Douera

Leila
Fadila
Djaafar

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE :
BOUDJELLAL

Noureddine

CHIMIE-THERAPEUTIQUE :
HADJADJ-AOUL
Fatima Zohra
16
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CHU Sidi-Bel-Abbes
Labo-Fac-Med Alger
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

CHU Constantine

Mounia

EPIDEMIOLOGIE :
BELKADI-KHALOUA

CHU Béjaia

Nordine

HEMATOLOGIE :
LAKHDARI

CHU Hussein-Dey
CHU Oran

Dalila
Mohammed

HEMOBIOLOGIE :
AIT-CHAFA-TADLAOUI
HAMMADI

EHS Dr.MAOUCHE ex.CNMS

Mourad

MEDECINE DU SPORT :
BELHOCINE

EHS AÎT IDIR
CHU Annaba

Samira
Nadia

NEUROLOGIE :
MOKRANE-MAKRI
TOUBAL

CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Beni-Messous

Abderrazak
Abdou El Djalil
Ali

O.R.L
BOUCHAIR
DAOUDI
SAHEB

Chu Mustapha

Nadia

PEDIATRIE :
BAGHDALI-DENDEN

EHS ben Aknoun

REEDUCATION-FONCTIONNELLE :
AKDADER
Saliha

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار وزاري مشترك في  04مارس  4000يتضمن إعالن نتائج مسابقة
توظيف أساتذة محاضرين استشفائيين جامعيين قسم "أ"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ووزير الصحة والسكان و إصالح المستشفيات،
والوزير لدى الوزير األول المكمف بإصالح الخدمة العمومية،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة 2006والمتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
 وبمقتضى المرسوم رقم  145-66المؤرخ في  12صفر عام  1386الموافق  2يونيو سنة  1966يتعمق بتحريرونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيم وضعية الموظفين ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  132-95المؤرخ في  13ذي الحجة عام  1415الموافق  13مايو سنة 1995المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عام  1429الموافق  03مايو سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  19نوفمبر سنة  2009الذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقات االلتحاقبرتب مساعد استشفائي جامعي ،أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" وأستاذ استشفائي جامعي وسيرىا،
 بمقتضى الق ارر الوزاري رقم  733المؤرخ في  30سبتمبر  2013المتضمن فتح مسابقة لتوظيف أساتذةمحاضرين استشفائيين جامعيين قسم "أ" المعدل والمتمم،
 بمقتضى القرار الوزاري رقم  1004المؤرخ في  18ديسمبر  2013المحدد لتشكيمة لجان تقييم المترشحينلمسابقتي التوظيف في رتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسم "أ" استشفائي جامعي.
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.2014  فيفري01  بناء عمى محضر اجتماع المجنة الو ازرية المشتركة بتاريخيقررون
 يعمن المترشحون المذكورة أسماؤىم في القوائم الممحقة بيذا القرار ناجحين في مسابقة توظيف:المادة األولى
.أساتذة محاضرين استشفائيين قسم "أ" ويعينون في المناصب المفتوحة
 يكمف مدير الموارد البشرية بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ومدير الموارد البشرية بو ازرة الصحة:4 المادة
والسكان واصالح المستشفيات كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداء من تاريخ
.تنصيب المعنيين في مناصبيم والذي ال يجب أن يكون سابقا لتاريخ إمضاء ىذا القرار
4000  مارس04 حرر بالجزائر في
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ محمد مباركي

الوزير لدى الوزير األول
المكمف بإصالح الخدمة العمومية
محمد الغازي

وزيرة الصحة والسكان و إصالح المستشفيات
عبد المالك بوضياف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

NOM ET PRENOM
ANATOMIE PATHOLOGIQUE

ANNEXE

AIT YOUNES
CHAHER
HANNACHI
LATRECHE-LOUCIF

Sonia
Nabila
Leila
Batoul

CHU Mustapha
CPMC
CHU Mustapha
CHU Beni-Messous

LABACI
BOUDIBA
AOUAMEUR-RABAHI
DJENANE
BATOUCHE
BENHAMED
KHEMLICHE
IAICHE
BOUDERRA
HARAOUBIA
DAHDOUH-AKIL
DJEBIAN
BENHADDOUCHE
BENDELLA

Fatima
Abdelhafid
Rachid
Abdeslam
Djamila Djahida
Mohamed Amine
Belarbi
Achour Toufik
Salima
Mohamed Salah
Sonia
Mahfoud
Djamel Eddine Mohamed
Kheir-Eddine El Maemoun

CHU Bab-El-Oued (Sce-Anest)
Santé Militaire
EPH Bolonghine
CHU Batna
CHU Oran (Réan.Pédiatrique)
CHU Oran (Sce. »A »)
CHU Oran (Réan.Pédiatrique)
EPH Kouba
EPH Sidi-Ghiles
CHU Beni-Messous (Sce-ORL)
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Tlemcen
CHU Sidi-Bel-Abbes

AIT ABDELKADER
SEMRA
SIFI
MESSAOUDI
HAMMA
AMRANE
BENCHIKH

Belaid
Karima
Karima
Amar
Amina Sihem
Mounira
Nasreddine

CPMC (Labo-Hormonogie)
CHU Constantine
CHU Constantine
EHU Oran
CHU Constantine
CHU Setif
EPH Mostaganem

ANESTHESIE REANIMATION

BIOCHIMIE :
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BIOPHYSIQUE :
NEBCHI

El Mansouria

Labo-Fac-Med Alger

AOUDIA

LEHACHI
CHETTIBI
AIT MESSAOUDENE
HAICHOUR
BOUSSOUF-DJAZIA
TRICHENE

Yazid
Aldjia
Saléha
Mohamed
Mohamed Seddik
Toufik
Kheira
Aziz

CHU Mustapha (Sce. « 1 »)
CHU Beni-Messous
CHU Beni-Messous
CHU Blida
CHU Mustapha (Sce. « A1 »)
CHU Setif
CHU Setif
Santé Militaire

SIMERABET
HAMDAD
CHERRAK
KHERROUR
BENCHOUK-RAHAL
BRAHMI SEDDIKI
EL HABACHI
BELKHARROUBI
BEJAOUI
REMICHI
ARBAOUI
HABAREK
CHENIBET
ELAIB
MESLI
NIBOUCHA
CHETIBI
GHAZALI
ISSOLAH
BOUAYED
MAAZOUZ
ANOU
MEDJDOUB
BOUKERT
OUSLIMANI
OUAHAB
BENZAOUI
BENDJEBBAR
RABEHI
BENZIDANE
TOABA
BENKADA

Assia
Malik
Nabil
Maamar Ziad
Jazia Asma
Khadija
Boumediene
Khedidja
Abdelhafid
Houria
Nadia
Meziane
Azzedine
Mostefa
Smain Nabil
Mohamed Lamine
Abdelkrim
Malika
Arezki
Amanoullah Yacine
Abdelkrim Rafik
Abdelkrim
Mohamed
Cherif
Abdelhalim
Ilhem
El hadj
Khelifa
Hassan
Noureddine
Toaba
Mohamed Benamar

EHU Oran (Sce.Chir.Générale)
CHU Oran (UMC)
EHU Oran (SCR.Chir.Hép-Bil)
EHU Oran (Sce.Chir.Générale)
CHU Sidi-Bel-Abbes (UMC)
CHU Oran (Sce. « A »)
CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Oran (Sce. « B »)
CHU Tlemcen (Sce. « A »)
Santé Militaire
EPH Kouba
CHU Tizi-Ouzou
CHU Mustapha (Sce. « B »)
EHU Oran (UMC)
CHU Tlemcen (Sce. « A »)
Santé Militaire
CHU Beni-Messous
CHU Beni-Messous
EPH Rouiba
CHU Tlemcen (Sce. « A »)
Santé Militaire
CHU Mustapha (CCA)
CAC Blida
EPH Thénia
EPH Zéralda
CHU Setif
CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Blida
EPH Aïn Taya
CPMC (Sce. « B »)
CHU Tlemce, (Sce. « B »)
EPH Mostaganem

CARDIOLOGIE :
KACHENOURA-BENAKLI

CHIRURGIE GENERALE
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SELMANI

Zine eddine
LOUDJEDI MOUEDDEN Ismet Salim
TERKIA-BEREKSI REGUIG Amina

CHIRURGIE VASCULAIRE :

Santé Militaire
CHU Tlemcen (Sce. « B »)
CHU Tlemcen (Sce. « B »)

KANOUN
Hamid
EHS Dr.MAOUCHE ex :CNMS
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE :
BOUZID
Abdelmalek
EHU Oran
CHIRURGIE MAXILLO FACIALE :
khemili
El Hachemi
Santé Militaire
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE :
CHERIFI
Hayet
EHS Douera (Sce. « A »)
TABTI
Mohamed Essadek Houari CHU Sidi-bel-Abbes
TRICHINE
Faycal
Santé Militaire
BENTOUNSI
Abdelhakim
CHU Constantine
MEZIANI
Nassima
CHU Bab-El-Oued
AZZOUZ
Safi
Santé Militaire
BOUDJOURAF
Nouar
CHU Batna
TALBI
Yacine
Santé Militaire
BELKADI
Abdelhafid
CHU Annaba
YAHIA
Abdessalam
CHU Annaba
ABDI
Amir
Santé Militaire
BENSAADA
Mohamed Cherif
CHU Annaba
CHIRURGIE PEDIATRIQUE :
EL-AHMER
Mohamed Djallal Eddine
CHU Sidi-Bel-Abbed
HADJOU BELAID
Fatma
EHS CANASTEL Oran
AZZOUNI
Mohamed Samir
EHS Mère et Enfant Tlemce,
CHIRURGIE PLASTIQUE :
HAZMOUNE
Zahia
CHU Constantine
BENRAHAL-TALEB
Fouzia
CHU Oran
CHIRURGIE UROLOGIQUE :
BENAKILA
Kamel
CHU Bab-El-Oued
BELKACEM-NACER
Abdelwahab
CHU Bab-El-Oued
YOUSFI
Mostefa Djamel
EHU Oran
BENRABAH
Rabah
Santé Militaire
BENATTA
Mahmoud
EHU Oran
DERMATOLOGIE :
BAGHOU
Soumeya
CHU Constantine
DAHMANI
Boumediene
CHU Tlemcen
ENDOCRINOLOGIE – DIABETOLOGIE :
AMANI
Mohamed El Amine
EHU Oran
CHAOUKI
Dalal
CHU Batna
AZZOUZ
Malha
CHU Mustapha (Sce.Diabéto)
HADJ-HABIB
Mohamed
CHU Sidi-Bel-Abbès
NOURI
Nassim
CHU Constantine
ACHIR ép. DJAMAA
Samia
CPMC
20
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EPIDEMIOLOGIE :
BOUAOUD
Souad
GUEMACHE
Souad
TIBICHE
Arezki
HACHED
Nadia
NEBAB
Abdelkader
ZAIDI
Zoubida
SETTOUTI-CHABNI
Nefissa
SMAIL
Nourredine
GASTRO ENTEROLOGIE :
AFREDJ
Nawel
BELHOCINE
Kafia
OULD GOUGAM
Rachid
BAGHDADI
Malika
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE :
CHERFI
Nadia
MADACI
Fadia
BENDAOUD
Hafida
AFRI
Yamina
AMIEUR
Abderrahmane
MOULAY
El Hadj
BELDJILALI
Mohamed
HEMATOLOGIE :
TAOUSSI
Souad
OUARHLENT
Yamina
ARABI
Abdessamad
HEMOBIOLOGIE :
FRIGAA
Issam
MERAD BOUDIA-BENMANSOUR Nadia
HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE :
HALAMOUN-SLAIMI
Rahma
AOUATI-BITAT
Chérifa
IMMUNOLOGIE :
SALAH SOFIANE
Samir
GADIRI
Nassima Sabiha
BOUALI-YOUCEF
Youcef
MALADIES INFECTIEUSES :
DOULACHE-BENYAHIA
ZOUBIDA
MAAMERI
AMINE
ACHOUR
NASSIMA
BENCHOUK-GHERNAOUT
Samia
BENOUARETS
Azzeddine
MESSALHI
Naima
21
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CHU
CHU
CHU
CHU
CHU
CHU
CHU
CHU

Setif
Setif
Tizi-Ouzou
Mustapha
Beni-Messous
Setif
Tlemcen
Mustapha

CHU Mustapha
CHU Mustapha
EPH Bologhine
Santé Militaire
CHU Mustapha
CHU Hussein-Dey
EPH Kouba
EPH Belfort
EPH Zéralda
CHU Oran
CHU Oran
CAC Blida
CHU Batna
EHU Oran
CHU Annaba
CHU Tlemcen
CHU Oran
CHU Setif
IPA
CHU Annaba
EHU Oran
Santé Militaire
CHU Annaba
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tlemcen
Santé Militaire
CHU Annaba
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

MEDECINE INTERNE :
SI AHMED-BOUALI
BOUABDELLAH
MEKIDECHE-LECHEHEB
BERRAH-BENNACEUR
CHAMI
KITOUNI
BENSALEM
DAMMENE DEBBIH-ABADOU
BACHIR-CHERIF
ZAAMOUCHE
SADOUKI
HEBRI
HANANE
KHELLAF-HANIFI
RAYANE
MEDECINE LEGALE :
KAIOUS
AMARA-BOULALA
BENKOBBI
BELLOUM
SBAIHI Née.BENABID
BENABBAS
MILOUD Née. BENABID
BOULASSEL
BOUSSAYOUD
DOUBALI
MEDECINE DU TRAVAIL :
OUAAZ
BENHASSINA
SEKKAL
DJAZOULI
ZATOUT
BELHADI
CHACHOUR
KANDOUCI
MICROBIOLOGIE :
OUAR-KORICHI
NADJAI
BOUZEGHOUB
AMOURA
ZEROUKI
LAOUAR
GOURARI
22
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Djamila
Sabrina
Fatima Zohra
Mahbouba
Mohamed Amine
Yacine
Samia
Nadjiba
Abdelghani
Adlen
Mustapha
Sid Tedj
Sahnoune
Nadjia
Rayane

CHU Mustapha
CHU Constantine
CHU Setif
CHU Mustapha
CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Constantine
CHU Constantine
Santé Militaire
CHU Blida
CHU Constantine
Santé Militaire
CHU Tlemcen
Santé Militaire
EPH Birtraria
CHU Annaba

Fateh
Fatiha
Saadia
Abdelhamid
Atika
El-Mounsif
Farida
Brahim
Kamel
Khaled

CHU Annaba
Santé Militaire
CHU Setif
CHU Constantine
CHU Beni-Messous
CHU Batna
EHS Zemirli
CHU Tizi-Ouzou
CHU Bab-El-Oued
CHU Beni-messous

Meriem
Wissal
Samira

Ahmed
Zoubida
Hayet
Chahrazed

EPH Rouiba
CHU Batna
CHU Tlemcen
CHU Oran
CHU Tizi-Ouzou
CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Constantine
CHU Sidi-Bel-Abbes

Mounia Nabila
Sabrina
Salim
kamel
Ali
Hocine
Samir

IPA
CHU Annaba
IPA
CHU Annaba
Santé Militaire
CHU Constantine
CHU Mustapha

Mohamed El Amine

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

NEPHROLOGIE :
HAMMOUCHE
ZERDOUMI-LAMA
BENZIANE
HADJ-SAFI-KARA Mohammed
BOUBCHIR
GUELLIL
BOUTERFAS
NEURO-CHIRURGIE :
BOUAITA
BAKHTI
AIT-BACHIR
BOUBLATA
SI-SABER
SAHRAOUI
HADDADI
NEUROLOGIE :
ALI PACHA
DAOUDI
BOUCHENAK-KHELLADI

Mustapha
Faiza
Ali
Lamia
Mohamed Akli
Mounir Bachir
Belabbes

CHU Bab-El-Oued
CHU Bab-El-Oued
CHU Beni-Messous
CHU Tlemcen
CHU Tizi-Ouzou
EHU Oran
CHU Sidi-Bel-Abbes

Kamel
Souad
Mustapha
Lotfi
Mohamed
Kouider
Youcef

EHS AÏT IDIR
CHU Mustapha
CHU Béjaia
EHS AÏT IDIR
CHU Blida
CHU Blida
Santé Militaire

Lamia
Smail
Djaoud

CHU Mustapha
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tlemcen

ONCOLOGIE-MEDICALE :
DJEDDI
SAMI
BOUNEDJAR
YEKROU
BOUDJELLA
REKAI
RABAH
HADJ ARAB
ROSTANE-BENYELLES
DIB
BOUDINAR-CHAHED
MERAD-LAHFA
LANNABI
OPHTALMOLOGIE :
MAZARI
DJABOUR
GHROUD
HAMIA
BENAZOUZ
O R L:
MOUZALI
OUENNOUGHI
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|

1023-األول

الثالثي

Hanane
Soraya
Adda
Djamila

CHU Annaba
CPMC
CHU Blida
CHU Sidi-Bel-Abbès
Abdelkader El Hakim CAC Blida
Kheira
CHU Oran
EHS Emir Abdelkader Oran
Aicha
Fatiha
CPMC
Amina
CHU Tlemcen
Hussein Adlane
CHU Sétif
Fatima Zohra
Santé Militaire
Ilham
CHU Tlemcen
Abdelkader
Santé Militaire
Fettouma
Mustapha
Mohamed Nacer
Djaffar
Naima

CHU Hussein-Dey
CHU Beni-Messous
Santé Militaire
Santé Militaire
CHU Bab-El-Oued

Amina
Kheir Eddine

CHU Beni-Messous
CHU Beni-Messous
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

FERGOUG
Ibrahim
YAZIBEN
Yazid
BEDDAR-AISSAOUI
Lamia
SERRADJI
Zoubeida
BRAHMI Née. MEDJAHDI
Isma
SALHI
Kacim
BENZAMIT
Maklouf
ZEROUG
Salem
PNEUMO-PHTISIOLOGIE :
KHERBI
Salah
ABDELLAZIZ
Rachid
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TERFANI
KHELAFI ép. CHALAH
MALKI

Djahida
Rachida
Ghania

KHELIOUENE-KHALI
KHALOUFI
L’HADJ
PARASITOLOGIE :
BENAISSA
CHEKIRI
BENMANSOUR
BENMEZDAD
OULD ROUIS
CHOUCHANE
PEDIATRIE :
BERKOUK-HAMANI
MAOUDJ
BEKKAT-BERKANI
DAHLOUK
SADAOUI
SMAHI
RADOUI
BENHAFESSA
KHELAFI
LEHTIHET Née.HADJ
NIAR ép. CHAALEL
ARHAB-BARA
MOUBRI
BOUMEDDANE
BENCHIHEB
GACHI-BEY
HAMADA
BRAHIMI

Assia
Fouad
Mohamed
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CHU Oran
EPH Kouba
Santé Militaire
CHU Oran
CHU Tlemcen
Satné Militaire
CHU Setif
CHU Setif
Santé Militaire

CHU Beni-Messous
Alergo)

(Sce.Pneumo-

CHU Beni-Messous
Alergo)

(Sce.Pneumo-

EHU Oran
CHU Beni-Messous (Sce.EFR)

CHU Beni-Messous (Sce.Pneumo)

CHU Annaba
CHU Mustapha

Sihem
Mey
Zakaria
Ahmed
Khadidja
Moussa

CHU
CHU
CHU
CHU
CHU
CHU

Karima
Abdeldjalil
Dalila
Djazia
Fetta

CHU Bab-El-Oued
CHU Bab-El-Oued
CHU Beni-Messous (Sce. « B »)
Santé Militaire
CHU Blida
EHS Mère et Enfant Tlemcen
EHS CANASTEL
Santé Militaire
CHU Mustapha (Sce. « B »)
CHU Mustapha (Sce. « B »)
CHU Oran (Sce. « C »)
CHU Tizi-Ouzou
CHU Hussein dey (Sce. « B »)
EHS Emir Abdelkader Oran
CHU Constantine
CPMC (Sce. Oncologie)
Santé Militaire
CHU Bejaïa

Mohamed Chems Eddine

Abdelkrim
Lynda
Noureddine
Amel
Sakina
Djamila
Mostefa
Amaria
Azzedine
Fatiha
Ahmed
Saida

Annaba
Blida
Oran
Constantine
Blida
Setif

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

PSYCHIATRIE :
ASSELAH
Fares
Nassim Ahmed Djaouad
ARFI
SOUKI
Hakima
BENSAIDA
Messaouda
METAHRI
Nassima
BENYAKHLEF
Nouria
ADJA
El Hamid
DJAOUI
Bentamra
SEHIM-KADEM
Sonia
BOUZIDI
Mostafa
MAHBOUB-MADOUI
Fatma Zohra
TEFAHI
Bani
MAMMERI
Malek
GASTI
Ghania Dalila
AZZEDINE
Ratiba
AOUADI
Abdelali
KORICHI
Said
RADIOLOGIE :
OURAD
El Mountassir
FARAOUN
Sid Ahmed
SEDDIK-AOUICHE
Karima
REKAB
Sofiane
GOZIM-MEZHOUD
Ratiba
CHABNI
Salima
OUFRIHA
Nora
RADIOTHERAPIE :
AYAD
Messaoud
MAHIOU
Mokrane
LAHMER
Kheira
TAYEB
Cheikh
REEDUCATION-FONCTIONNELLE :
Mohamed Djamel Eddine
MAMMARI
BELMIHOUB
Abderrazak
HEBHOUB
Rachid
RHUMATOLOGIE :
ABI-AYAD
Abdeltif
HAMMOUMRAOUI
Nadir
ABDESSEMED
Amina
HAOUICHAT
Chafika
ACHELI
Dahbia
ALI
El-Hadi
MOSTEFAI
Samia
AYED
Houria
25
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EHS DRID-HOCINR (Sce. « B »)
Santé Militaire
EHS DRID-HOCINR (Sce. « B »)
EHS ERRAZI Annaba

ESS F.FANON Blida (Sce. Pédopsy)

EHS DRIS–HOCINE (Sce. « B »)
EHS DRIS–HOCINE (Sce. « A »)
EHS SIDI CHAMI Oran
EHS DRID-HOCINE (Sce. « A »)
CHU Tizi-Ouzou
EHS SJEBEL El-OUAHCH (Cne)
EHS ERRAZI Annaba
Santé Militaire
EHS Cheraga
CHU Oran
EHS ERRAZI Annaba
EHS Cheraga
Santé Militaire
CPMC
Santé Militaire
Santé Militaire
Santé Militaire
CHU Beni-Messous
CHU Oran
CAC Blida
CPMC
CHU Oran
Santé Militaire
Santé Militaire
EHS Texeraine
Santé Militaire
Santé Militaire
EHS Douera
EHS Ben Aknoun
EHS Douera
EHS Douera
CHU Bab-El-Oued
CHU Beni-Messous
CHU Annaba

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

EHS Douera
CHU Constantine

Samira
BOUDERSA
Nadia
ONDONTOLOGIE-CONSERVATRICE :

CHU beni-Messous
CHU Blida
CHU Mustapha

BENKHERFALLAH-LEZZOUL
BOULEMKHALI
ZOUBIRI née HALOUANE

CHU Mustapha
CHU Constantine

LEHTIHET née. OUSSEDIK

Zahida
Nawel Farah
Nacira
Abdenasser
Dalila

BOUGHERBAL
NAJAH
O.D.F :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـ
ـــــــــــــــــــــ ـ

ــــــــ ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قــــرار رقم  000مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يعدل القـرار رقم  40المؤرخ في  42يناير سنة 4000

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العـربية ،المعـدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  477-91المؤرخ في  7جمادى الثانية عام  1412الموافق  14ديسمبر سنة ،1991والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني والتطوير المغة العربية ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011والذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبمقتضى القـرار رقم  21المؤرخ في  25يناير  2010الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس مركز البحثالعممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدل،
يـــــقـــرر

المادة األولى :تعدل المادة األولى من القرار 21المؤرخ في  25يناير  ، 2010المعدل والمذكور أعاله  ،وتحرر
كما يأتي :
"المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  13من المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي

الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة  2011والمذكور أعاله ،تحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية " "CRSTLAكما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي ،رئيسا
 السيد بوسنة محمود،ممثال عن وزير الدفاع الوطني
 السيد بوعسمة عمر،ممثال عن الوزير المكمف بالمالية
 السيد لزالقي جمال الدين،مثال عن الوزير المكمف بالتربية الوطنية،
 السيد معيوف رابح،ممثال عن الوزير المكمف باالتصال،
 السيد شباح السعدي،ممثال عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
 السيد برابح يحي،ممثال عن المجمع الجزائري المغة العربية،
 السيدة خموت فتيحة،بالنسبة لممديرية العـامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:

 السيد مـفجخ عـيسى،بالنسبة لمباحثين:

 السيدة بداوي فوزية، السيدة حمداني مميكة،بالنسبة لمستخدمي دعم البحث:
 -السيد بوناب محمد،
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األعضاء اآلخرين :

 السيد بن ممك رشيد  /مدير المركز، السيد بمعربي جمال  /رئيس المجمس العممي".المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي .

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  004مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يتضمن حل مخـبر البحث بعنوان "اإلعالم اآللي وبحوث العمميات"
وتحوليو إلى وحدة بحث بعنوان "وحدة بحث اإلعالم اآللي وبحوث العمميات" لدى جامعة بجاية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانون رقم  11-98المؤرخ في  29ربيع الثاني عام  1419الموفق  22غشت سنة 1998والمتضمن القانون التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي ،2002-1998
المعدل والمتمم،
 -وبمقتضى القانون رقم  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  04أبريل سنة 1999

والمتضمن القانون التوجييي لمتعميم العالي ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  218-98المؤرخ في  13ربيع األول عام  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمن إنشاء جامعة بجاية  ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  243-99المؤرخ في  21رجب عام  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذي يحدد تنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  244-99المؤرخ في  21رجب عام  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  257-99المؤرخ في  8شعبان عام 1420الموافق  16نوفمبر سنة ، 1999الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا  ،السيما المادة  ( 9الفقرة األولى) منو ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبمقتضى القـرار رقم  88المؤرخ في  25جويمية ، 2000والمتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميموالتكوين العاليين  ،المعدل،
 وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خالل دورتيا المنعـقدة شير يونيوسنة ،2013
يـــقـــــــرر
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة  9من المرسوم التنفيذي رقم  257-99المؤرخ في  8شعبان

عام  1420الموافق  16نوفمبر سنة  ،1999والمذكور أعاله ،تنشأ لدى جامعة بجاية وحدة بحث
بعنوان "اإلعالم اآللي وبحوث العمميات".
المادة  :4يحل مخبر البحث بعنوان "اإلعالم الوالي وبحوث العمميات" المنشأ بموجب القرار رقم  88المؤرخ في

 25جويمية سنة  ،2000المعدل والمذكور أعاله ،ويحول إلى وحدة بحث بعنوان اإلعالم اآللي
وبحوث العمميات".
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  000مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يتضمن إنشاء وحدة البحث بعنوان

المركبات واألجيزة االبتولكترونية لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانون رقم  11-98المؤرخ في  29ربيع الثاني عام  1419الموفق  22غشت سنة 1998والمتضمن القانون التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي ،2002-1998
المعدل والمتمم،
 -وبمقتضى المرسوم رقم  61-88المؤرخ في  4شعبان عام 1408الموافق  22مارس سنة  ، 1988والمتضمن

إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة  ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  243-99المؤرخ في  21رجب عام  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذي يحدد تنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  257-99المؤرخ في  8شعبان عام  1420الموافق  16نوفمبر سنة ،1999الذي يحدد كفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا ن السيما المادتان  9و 21منو ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خالل دورتيا المنعـقدة شير يونيوسنة ،2013
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة  9و المادة  21من المرسوم التنفيذي رقم  257-99المؤرخ
في  8شعبان عام  1420الموافق  16نوفمبر سنة  ، 1999والمذكور أعاله  ،ييدف ىذا القرار
إلى إنشاء وحدة البحث بعنوان المركبات واألجيزة األبتوالكترونية لدى مركز تنمية التكنولوجيات
المتطورة في صل النص "وحدة بحث".
المادة  :4يكون مقـر وحدة البحث في والية سطيف.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :0تتولى وحدة البحث زيادة عمى الميام المحددة في المادة  6من المرسوم التنفيذي رقم  257-99المؤرخ

في  8شعبان عام  1420الموافق  16نوفمبر سنة  ،1999والمذكور أعاله بما يأتي:
 تسيير أعمال البحث والتطوير ،والتي تعتمد عمى تجميع وتحديد خصائص المواد الضوئية وكذااستعماالتيا عمى األجيزة المعتمدة عمى البصريات الحديثة ،اإللكترونيك ،واإللكترونيك الدقيقة.
 تصميم وانتاج الجزئيات واألجيزة البصرية االلكترونية ،التميزات وادراجاتيا التكنولوجية. التحقيقات فيما يتعمق بالمواد وتقنيات إنشاء الجزئيات البصرية االلكترونية ،يتعمق ىذا التحقيق بصفةخاصة بالبصريات االلكترونية ذات الطبقات الرقيقة ،البصريات االلكترونية العضوية ،البصريات
االلكترونية المغناطيسية وكذلك حول دراسة ونمذجة الخصائص الفيزيائية لممواد ،وذلك لفائدة التطبيقات
البصرية االلكترونية.
 إدماج الجزئيات واألجيزة البصرية االلكترونية في مجاالت اإللكترونيك الدقيقة والكيرباء الضوئية.المادة  :0تتشكل وحدة البحث من قسمي البحث اآلتي ذكرىا:
 قسم البحث  :تقنيات إعداد الجزئيات البصرية االلكترونية. قسم البحث  :تكنولوجيات الجزئيات ،واألجيزة البصرية االلكترونية.المادة  :2يكمف كل من المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز تنمية التكنولوجيات
المتطورة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمعميم العالي والبحث
العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  000مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العـممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عـموم الطبيعة والحـياة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  398-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011الذي يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا  ،السيما المادتان  20ة 21منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  97-12المؤرخ في  8ربيع الثانية عام  1433الموافق أول مارس سنة 2012 ،المتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
يــقــ ــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  20من المرسوم التنفيذي رقم  398-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام
 1432الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والمذكور أعاله  ،يعين بصفتيم أعضاء المجمس العممي
لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة ،األشخاص اآلتية أسماؤىم:
السيدات والسادة:
 -بن عـالوة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

سعيد

رئيس المجمس العممي،
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عمارة
ولد الحاج خميل
عويشات بوقرة
بمحاج
بمقاسمي
جابر عبد اهلل
دريدر
قايد حرش
لخضاري
معروف
سعيدي
صمرواري
يخمف
زايدي

رشيد،
أمنتا،
سييمة،
صفية،
خالد،
برىان،
جمال،
مريم،
فطومة،
عبد الرزاق،
فيروز،
بوجمعة،
حسان ،
فريد.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  002مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يعدل القرار رقم  00المؤرخ في  7فيفري 4000
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا  ،المعدل والمتمم ال سيما المادة  12منو ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  248-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمن إنشاء جامعة غرداية  ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبمقتضى القرار رقم  34المؤرخ في  7فيفري  ، 2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةغرداية.
يــقــ ــرر
المادة األولى  :يعـدل الجدول الممقح بالقرار رقم المؤرخ في  7فيفري  ،2013والمذكور أعاله ،كما ىو محدد في
الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي
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 -0األعضاء المعـينون:
االسم والمقب
 جبراني عبد الحكيم بمعنون الطاىر جعفـري عبد الرحمان جيالني عز الدين لعبيدي بوجمعة دريبين رابح بوزيان نورة بن ميرة بن عودة ميمودي عبد الكريم بباعدون ابراىيم بمخير بوزيد فاطمة بوصالح زروالة -بباعدون كمال

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية
الصفـة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عـضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطـاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل الوزير المكمف التربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمن االجتماعي
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالعدل
ممثل الوزير المكمف بالتجارة
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية
ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة
ممثل الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  000مؤرخ في  02جـانفي  ،4000يحدد تشكيمة لجنة
التأىيل لمتكوين في الطور الثالث وكيفيات سيرىا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  265-08المؤرخ في  17شعبان عام  1429ىـ الموافق  19أوت سنة 2008والمتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه  ،السيما المادتان
 18و 19منو ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبموجب القرار رقم  191المؤرخ في  16جويمية  ، 2012والذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجلالحصول عمى شيادة الدكتوراه  ،المعدل والمتمم.
يـــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  4القرار رقم  191المؤرخ في  16جويمية  ، 2012المذكور أعاله  ،ييدف
ىذا القرار إلى تحديد تشكيمة لجنة التأىيل لمتكوين في الطور الثالث وكيفيات سيرىا ،وتدعى في
صمب القرار " المجنة".
المادة  :4تتشكل المجنة من األعضاء الدائمين اآلتي ذكرىم:



المدير المكمف بالتكوين ما بعد التدرج بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،بصفتو رئيسا،
المدير الفرعي لمتكوين في الدكتوراه  ،بصفتو مـقر ار ،

 رؤساء الندوات الجيوية لجامعات الشرق ،الوسط والغرب.
كما تضم المجنة األعضاء غير الدائمين اآلتي ذكرىم:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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رئيس جامعة قالمة،

رئيس
رئيس
رئيس
رئيس
رئيس

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

ورقمة،
عنابة،
قسنطينة ،2
العموم والتكنولوجيا ىوراي بومدين – الجزائر،
األغواط،

 رئيس جامعة تيزي وزو،
 رئيس جامعة سيدي بعمباس،
 رئيس جامعة مستغانم،
 رئيس جامعة العـموم والتكنولوجيا وىـران،
المادة  :0يعين رؤساء مؤسسات التعميم العالي ،األعضاء في المجنة المذكورون أعاله ،لعيدة مدتيا ثالث ()03
سنوات قابمة لمتجديد.

حضور أعضاء المجنة شخصي والزامي وال يمكن تمثمييم من طرف أي كان.
المادة  :0تجتمع المجنة في دورة عادية مرة واحدة ( )01كل سنة ،وليا أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء

من رئيسيا.
المادة  :2ينفذ المدير المكمف بما بعد التدرج بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي أحكام ىذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  02جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــ ارر رقم  007مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لعـموم الطبيعة والحياة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  21-09المؤرخ في  23محرم عام  1430الموافق  20سنة  2009والمتضمنإنشاء المدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،

يــــقــــــ ــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام

 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة  :4تحدد القائ مة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة في الجدول
المحمق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

________________________

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لعـموم الطبيعة والحياة
 -0األعضاء المعـينون:
الصفـة القطـاع
االسم والمقب
رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
 شعالل أحمدعضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
 مسعودي عبد اهللعضو ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
 شامي الطاىرعضو ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
 خالدي ورديةعضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
 -قريم المين

 -4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
 زوايدية حنان سادات سميمة بوشمال غازية -الزرق كريمة

الصفـة
عضو
عضو
عضو
عضو

القطـاع
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المشاركين
ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  000مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  398-11مؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011لمذي يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا  ،السيما المادة  8منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  96-12مؤرخ في  8ربيع الثاني عام  1433الموفق أول مارس سنة ،2012والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية في العموم االجتماعية واإلنسانية

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،

يــقـــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  8من المرسوم التنفيذي رقم  398-11مؤرخ في  29ذي الحجة عام 1432

الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والمذكور أ عاله  ،تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية
لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية كما يأتي:

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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السيدات والسادة

 -سراي توفيق عـمار

ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي ،رئيسا،

 -صابري محمد

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 جابو عبد اهلل عدة رمعون نورية -دردق مميكة

ممثل وزير الدفاع الوطني،

رئيسة المجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو

في مجاالت العموم اإلنسانية والتاريخ،

ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية،

 -بمبكوش عبد القادر

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -بواحمد عبد المجيد

ممثل الوزير المكمف بالتشغيل،

 حاشي سميمان -شاكري نجوى

ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة،

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتضامن الوطني،

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  000مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  398-11مؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011لمذي يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا  ،السيما المادة  8منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  95-12مؤرخ في  8ربيع الثاني عام  1433الموفق أول مارس سنة ،2012والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية ،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،

يــقــ ــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  8من المرسوم التنفيذي رقم  398-11مؤرخ في  29ذي الحجة عام 1432

الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والم ذكور أعاله ،تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية

لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية كما يأتي:

السيدات والسادة :
 -ىـومل كنزة

 -جبايرية منـور

 بالرة عبد الحفيظ -لخذاري فطوم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثمة وزير التعميم العالي والبحث العممي ،رئيسة،

ممثل وزير الدفاع الوطني،

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

رئيسة المجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو

وتقويمو في مجاالت الفالحة ،الموارد المائية والصيد البحري،
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 -عباس خالد

 عساسي عزوز عمي عمارة بوالنح صالح -لعمش حفيظة

ممثل الوزير المكمف بالفالحة،

ممثمة الوزير المكمف الصحة،
ممثل الوزيرة بالصيد والموارد الصيدية،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة،
ممثمة الوزير المكمف بالبيئة،

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  00مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الطبيعة والحياة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  398-11مؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011لمذي يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا  ،السيما المادة  8منو،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  97-12مؤرخ في  8ربيع الثاني عام  1433الموفق أول مارس سنة ،2012

والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية في عموم الطبيعة والحياة ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  8من المرسوم التنفيذي رقم  398-11مؤرخ في  29ذي الحجة عام 1432
الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والمذكور أعاله ،تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية
لمبحث في عموم الطبيعة والحياة كما يأتي:
السيدات والسادة:
 سميمان عائشة زدور محمد عسول السعيد -بشاري خمدون

 لعـور سعيدة بن بوزيد صديق تازكة حميدة -عدوان ندير

ممثمة وزير التعميم العالي والبحث العممي ،رئيسة،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
رئيسة المجنة الم شتركة بين القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو
وتقويمو في مجاالت العموم األساسية،
ممثل الوزير المكمف بالبيئة،
ممثل الوزير المكمف بالصحة،
ممثل الوزيرة بالفالحة،
ممثل الوزير المكمف بالصيد والموارد الصيدية،

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

________________________

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي
الثالثي
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قــــرار رقم  00مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

مجمس كمية اآلداب والمغات لجامعة سطيف 4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

 ، 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا  ،المعدل والمتمم  ،السيما المادتان 37
و 39منو ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  404-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء جامعة سطيف ،2
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبمقتضى القرار رقم  355المؤرخ في  24أكتوبر  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغاتبجامعة سطيف .2
يـــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ  24جمادى الثانية عام

 1424الموفق  ، 203المعدل والمتمم ن والمذكور أعاله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة سطيف .2
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة سطيف  ، 2في الجدول الممحق
ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

________________________

االسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قـائمة أعضاء مجمس كـمية اآلداب والمغـات بجامعة سطيف 4

 زرال صالح الدين -كسكاس السعيد

 ىدنة خالد داىير شير زاد وسطاني يوسف مصباح رفيق سعودي النواري ز اررفة م كحموش فتيحة عزوي أمحمد عيزل .م .مرزق ىداية رقاد .م  .مالكي فوزية مامي .م .عبد المطيف نوالالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفــة

عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية

رئيس قسم المغة واألدب العربي
رئيسة قسم المغة واألدب الفرنسي
رئيس قسم الترجمة
رئيس قسم المغة واألدب اإلنجميزي
مدير مخـبر
مديرة مخبر
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم المغة واألدب العربي
ممثمة منتخب عن األساتذة لقسم المغة واألدب العربي
ممثمة منتخب عن األساتذة لقسم المغة واألدب الفرنسي
ممثم ة منتخب عن األساتذة لقسم المغة واألدب االنجميزي
الثالثي
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 بوزيدي بوبكر بركان سميم بوجالل زاكي ذيب عماد الدين صاولة نصر الدين دعميش عبد الحق -بن إيدير ساعو

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم المغة واألدب العربي
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم المغة األدب الفرنسي
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم المغة األدب اإلنجميزي
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  04مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية لجامعة سطيف4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ، 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم  ،السيما المادتان 37
و 39منو ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  404-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء جامعة سطيف ،2
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبمقتضى القرار رقم  355المؤرخ في  24أكتوبر  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموماالجتماعية واإلنسانية بجامعة سطيف .2
يــقــ ــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ  24جمادى الثانية عام
 1424الموفق  ،203المعدل والمتمم ن والمذكور أعاله  ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة سطيف .2
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة سطيف  ، 2في
الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

________________________

االسم والمقب
سفاري ميمود
سعود الطاىر
بموصيف الطيب
نويصر بمقاسم
لوصيف سفيان
قمازة فريدة

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قـائمة أعضاء مجمس كـمية العموم االجتماعية واالنسانية بجامعة سطيف 4
الصفــة
عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسم عموم اإلعالم واالتصال
رئيس قسم عمم االجتماع
رئيس قسم التاريخ واآلثار
رئيسة قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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شرفي محمد الصغير
بوعبد اهلل لحسن
لونيس عمي
بغول زىير
بو الشعير عبد العزيز
عيشور نادية
بوصمب عبد الحكيم
يسعد فايزة
مزيان الشريف خباب
سعادة صفيان
فارة مولود
شوقي حسيبة
خمفة عبد النور
جابي رمضان

مدير مخـبر
مديرة مخبر
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن األساتذة لقسم عـمم االجتماع
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عمم االجتماع
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عموم اإلعالم والتصال
ممثمة منتخبة عن الطمبة لقسم عموم التاريخ واآلثار
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قــــرار رقم  00مؤرخ في  00جـانفي  ،4000يعدل القرار رقم  02المؤرخ في  00فيفري 4004
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء إدارة جامعة بومرداس ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  189 -98المؤرخ في  7صفر عام  1419الموافق  2يونيو سنة 1998المتضمن أنشاء جامعة بومرداس  ،المعدل والمتمم ن ال سيما المادة  3منو

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت

سنة  ، 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة
 12منو ،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،

 وبمقتضى القرار رقم  45المؤرخ في  14فيفري  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة بومرداس  ،المعدل

يــقــــــرر

المادة األولى :يعـدل الجـدول المحق بالقرار رقـم  45المؤرخ في  14فيفري  ، 2012المعدل والمطور أعاله  ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

________________________
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي

الثالثي
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قـائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس

 -0األعضاء المعينون:
القطاع
الصفة
االسم والمقب
ممثمة الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
رئيسة
 رباح حوريةممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو
 جرمون عبد الكريمممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية
عضو
 قايد صونيةممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
عضو
 أعراب عبد الناصرممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمن االجتماعي
عضو
 بن عيدة مولودممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
عضو
 عثامنة جمالممثل وزير الدفاع الوطني
عضو
 دواخة عبد الحقممثل الوزير المكمف بالعدل حافظ األختام
عضو
 خيار فوزيةممثل الوزير المكمف بالتجارة
عضو
 لقمش جمال الدينممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
عضو
 حمادي مدنيممل الوزير المكمف بالطاقة والمناجم
عضو
 حاشد عميممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية
عضو
 خروبي محمدممثل الوزير المكمف بالبريد تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 أوتمزابت رشيدممثل الوالي
عضو
 لونيس عبد المجيد"......................................والباقي بدون تغيير"..............................................

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  00مؤرخ في  00جـانفي  4000بتضمن إنشاء القسم المكون لمعيـد
العـموم والتكنولوجيا لـدى لمعيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بتندوف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299 -05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميـام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره  ،ال سيما المادة  30منو ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  303-11المؤرخ في  22رمضان عام  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف  ،المتمم ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  30من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء القسم المكون لمعيد
العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بتندوف.
المادة  :4ينشأ لدى معيد العـموم والتكنولوجيا – المركز الجامعي بتندوف – القسم التالي:
 قسـم عـموم األرض والكون.المادة  :0يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي بتندوف  ،كل فيما
يخصو  ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

الثالثي
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قــــرار رقم  02مؤرخ في  00جـانفي  4000بتضمن إنشاء القسم المكون

لمعيـد العـموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بتندوف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299 -05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميـام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره  ،ال سيما المادة  30منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  303-11المؤرخ في  22رمضان عام  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف ،المتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
يـــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  30من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء القسم المكون لمعيد

العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بتندوف .
المادة  :4ينشأ لدى معيد العـموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بتندوف القسم التالي:

 قسـم عـموم التسيير.المادة  :0يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي بتندوف ،كل فيما
يخصو  ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  00مؤرخ في  00جـانفي  4000بتضمن إنشاء القسم المكون
لمعيـد الحقوق والعـموم السياسية لدى المركز الجامعي بتندوف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299 -05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميـام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  30منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  303-11المؤرخ في  22رمضان عام  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف ،المتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
يــقـــــــرر
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  30من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء القسم المكون لمعيد
الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بتندوف.
المادة  :4ينشأ لدى معيد الحقوق و العـموم االقتصادية السياسية لدى المركز الجامعي بتندوف القسم التالي:
 قسـم الحقوق.المادة  :0يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي بتندوف ،كل فيما
يخصو  ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي .
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  07مؤرخ في  40جـانفي  4000يعدل القرار رقم  700المؤرخ في  00ديسمبر سنة 4000
المتضمن تعيين أعضاء المجمس الوطني لتقييم البحث العممي والتطوير التكنولوجي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  35 10المؤرخ في  5صفر عام  1431الموافق  21يناير سنة  ،2010الذي يحددميام المجمس الوطني لتقييم البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتشكيمتو وكيفيات سيره ،ال سيما المادة  6منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبمقتضى القـرار رقم  738المؤرخ في  18ديسمبر سنة  ، 2010المتضمن تعيين أعضاء المجمس الوطنيلتقييم البحث العممي والتطوير التكنولوجي ،المعدل.
يـــقــــــــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  738المؤرخ في  18ديسمبر سنة  2010والمذكور أعاله كما يمي:
 ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) بعنوان القطاعات االجتماعية االقتصادية:
 بمميدي عبد الحفيط ،المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية ،ابتداء من أول يناير سنة .2011( .....................................بدون تغيير )...........................................
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
-

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ـ
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وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي
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قــــرار رقم  00مؤرخ في  40جـانفي  4000يعدل القرار رقم  020المؤرخ في  00ديسمبر سنة 4004
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299 -05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادتان  9و 10منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  303-11المؤرخ في  22رمضان عام  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف  ،المتمم  ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبمقتضى القـرار رقم  454المؤرخ في  18ديسمبر سنة  ،2010الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسإدارة المركز الجامعي بتندوف.
يــقــ ــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  454المؤرخ في  10ديسمبر سنة  2012والمذكور كما ىو
محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

___________________________

 -0األعضاء المعينون:
االسم والمقب
 بن قدواد عائشة كبير عبد الكريم بوراس عمقمة عابد بشيخ قدقاد سوفيان مـكي جمول عبابسية عبد العزيز خالدي محمد موالي عمار براىيم كيدجي عبد الرحمان سعيد محمد امين -4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
 فـردي حماد حامي خميفة زناقي سمراء بالغـا براىيم سعيد مصطفى لباة رشيدالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثمة الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
ممثل الوزير المكمف بالثقافة
ممثل الوزير المكمف بالعدل حافظ األختام
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
ممل الوزير المكمف بالتجارة
ممثل الوالي

الصفـة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطـاع
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المشاركين
ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة
ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ
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قــــرار رقم  00مؤرخ في  40جـانفي  4000يعدل القرار رقم  400المؤرخ في  0أكتوبر سنة 4004

المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  4000-4004بجامعة بومرداس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  189-98المؤرخ في  7صفر عام  1419الموافق  2يونيو سنة 1998

المتضمن إنشاء جامعة بومرداس  ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبمقتضى القـرار رقم  294المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنةالجامعية  2013-2012بجامعة بومرداس.
 وبمقتضى القرار رقم  979المؤرخ في  15ديسمبر  2013الذي يعدل القرار رقم  294المؤرخ في  01أكتوبر 2012المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013-2012بجامعة بومرداس.
يــقــــــرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل ممحق ىذا القرار رقم  01أكتوبر سنة  2012المتضمن تأىيل الماستر

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013-2012بجامعة بومرداس.
المادة  :4يعدل ممحق القرار رقم  294المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمذكور أعاله عمى النحو التالي:
الميدان

عـموم وتكنولوجيا

الفـرع

مـحروقات

ىندسة الصيانة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

التخصص
ىندسة كيربائية :كيرباء صناعية
ألية الطرائق الصناعية  :تحكم آلي
ىندسة الطرائق  :تكرير
ىندسة الطرائق ىندسة البيئة مطبقة عمى المحروقات
ىندسة الطرائق :تكنولوجيا بتروكيمياء
ىندسة الطرائق  :أمن صناعي
ىندسة بترولية :إنتاج المحروقات
اقتصاد المحروقات
جيولوجيا بترولية
تنقيب اآلبار
نقل وتوزيع المحروقات
مكانيك الورشات البيتروكيميائية
ميكانيك الوحدات البيتروكيميائية
جيوفيزياء نفطية
ميكانيك وصيانة صناعية

".....................................الباقي بدون تغيير".....................................
المادة  :0تمقى جميع األحكام المخالفة ليا ليذا القرار ال سيما القرار رقم  979المؤرخ في  15ديسمبر 2013

الذي يعدل القرار رقم  294المؤرخ في  10أكتوبر  2012المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان
السنة الجامعية  2013-2012بجامعة بومرداس.
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المادة  :0يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة جامعة بومرداس ،كل فيما يخصو بتطبيق الذي
ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  40مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يعدل القرار رقم  700المؤرخ في  47ديسمبر 4004
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بالبويرة ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  241-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمن إنشاء جامعة البويرة  ،المعدل والمتمم  ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،

 وبمقتضى القرار رقم  799المؤرخ في  27ديسمبر  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة البويرة  ،المعدل
يــقــ ــرر
المادة األولى :يعـدل الجـدول المحق بالقرار رقـم  799المؤرخ في  27ديسمبر  ،2012المعدل والمذكور أعاله،

كما ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

 -0األعضاء المعينون:
االسم والمقب
حناشي نصر الدين
بن عزوز رابح
سعادنة صادق
مخالدي اليامين
سعاوي إسماعيل

بن عبد الرحمان لزىر عبد الرحمان

حمادي رضا
أحمد قمري
عـاشوري نجيب

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

________________________
قـائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل وزير بالعدل
ممثل الوزير بالتجارة
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
الثالثي
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جندر جمال
مرسمي رشيد
مراد ناصر
زادي محمد
 -4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
سياد حسين
لورقيوي عمي
كحال بوعمي
بدوي عبد الباقي
أحمد جميل
قاسي سي يوسف
بوحاج مزيان
ساسي عبد العزيز
طيب جاب اهلل
شبيان بوغروثان
رحمي آسيا
بمقاسمي عبد اهلل
عباش محمد

عضو
عضو
عضو
عضو
الصفـة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممل الوزير المكمف بالرياضة
ممثل الوزير المكمف بالفالحة
ممثل الوزير المكمف بالثقافة
ممثل الوالي

القطـاع
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والعموم التطبيقية
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض
ممثل منتخب عن االساتذة لكمية اآلداب والمغات
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية
ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثمة منتخبة ع ن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن ا لطمبة
ممثل منتخب عن ا لطمبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  40مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يعدل القرار رقم  00المؤرخ في  00فيفري 4000
والمتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لجامعة التكوين المتواصل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  149-90المؤرخ في  2ذي القعدة عام  1410الموافق  26مايو سنة 1990والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيميا وعمميا  ،ال سيما المادة  18منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  150-90المؤرخ في  2ذي القعدة عام  1410الموافق  26مايو 1990والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبمقتضى القرار رقم  30المؤرخ في  3فيفري  2013والمتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لجامعة التكوينالمتواصل.
يــقــ ــرر
المادة األولى :تعدل وتتمم المادة األولى من القرار رقم  00المؤرخ في  0فيفري  4000والمذكور أعاله ،كما يأتي:
" المادة األولى  (........................:بدون تغيير ) .....................................
تحدد تشكيمة المجمس العممي لجامعة التكوين المتواصل كما يأتي:
السيدات والسادة :
 شعالل أحمد -ناصري عبد القادر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيسا
عضوا

مدير الجامعة
نائب مدير الجامعة مكمف بالدراسة البيداغوجية

الثالثي
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 بوكراع إبراىيم-

رضاضعة محمد لمين
بولحبال محمد
قنصاب الحاج محمد
بوحنة عبد الرحمان
شقرة عمي
قطاق ليمى

 قريري سميمان بومدين زينة ع ازري عبد السالم عشيط ىني محمد دحماني بخراج مزيان عبد القادر بوعزة أبو بكر الصديق بن صفي الدين محمود بوعنان رابح حوتية محمد صياد الصادق إسماعيمي عطا اهلل حسني عبد الحفيظ -بوحيدر عبد الناصر

ممثمي األساتذة الدائمين:
-

معراف اسماعيل
سفاج زين الدين
عاللي حدة
بمودنين أحمد

 حود مويسة جمال دريس نبيل حومر سمية طربيت سعيد قالتي عبد الكريم -عمي موسى رابح

 لعاقل سيام دريدش حممي -مشدال عبد القادر

نائب مدير الجامعة مكمف باالتصال والعالقات المشتركة بين القطاعات

عضوا

مدير مركز التكوين المتواصل باتنة
مديرة مركز التكوين المتواصل تيزي وزو
مدير مركز التكوين المتواصل البميدة
مدير مركز التكوين المتواصل الشمف
مدير مركز التكوين المتواصل سيدي بمعباس
مدير مركز التكوين المتواصل تممسان
مدير مركز التكوين المتواصل سعيدة
مدير مركز التكوين المتواصل األغواط
مدير مركز التكوين المتواصل ورقمة
مدير مركز التكوين المتواصل أدرار
مدير مركز التكوين المتواصل تبسة
مدير مركز التكوين المتواصل تيارت
مدير مركز التكوين المتواصل بشار

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير

مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
مركز

التكوين
التكوين
التكوين
التكوين
التكوين
التكوين

المتواصل
المتواصل
المتواصل
المتواصل
المتواصل
المتواصل

الج ازئر شمال
الجزائر شرق
وىران
قسنطينة
عنابة
سطيف

مدير مركز التكوين المتواصل بجاية

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذة محاضرة قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " ب "

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذة محاضرة قسم " ب "
أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذ محاضر قسم " ب "

عضوا
عضوا
عضوا

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

ممثمي األساتذة المشاركين:
 بن صالح بشير حسني صفوان عصام رجراج محمد شنوفي نور الدين -عيساني نور الدين

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

عضوا
عضوا

أستاذ التعميم العالي
أستاذ التعميم العالي

عضوا
عضوا
عضوا

أستاذ التعميم العالي
أستاذ التعميم العالي
ستاذ محاضر قسم " أ "
الثالثي

األول1023-

|

48

 عطاطفة بن عودة-

خمواطي صحراوي
دحان عز الدين
عريس مختار
حركات محمد لمين

أستاذ محاضر قسم " أ "

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

عضوا

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

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  44مؤرخ في  42جـانفي  ،4000يعدل القرار المؤرخ في  7يونيو  ،4004الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العـميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  254-09المؤرخ في  19شعبان  1430الموافق  10غشت سنة 2009والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبمقتضى القرار المؤرخ في  7يونيو  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنيةالعميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة ،المعدل،
يــقـــــــرر

المادة األولى :يعـدل الجـدول المحق بالقرار المؤرخ في  7يونيو  ، 2012المعدل والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي
حـرر بالجزائر في  42جانفي 4000

________________

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قـائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العـميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة

 -0األعضاء المعينون:
االسم والمقب
 بوقزاطة جمال عبد الصمد عبد الحميد مريوة يوسف بن المجات سميرة كزعي اسماعيل -حية فيصل

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
الثالثي
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 -4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
 بدوي حياة بودريوع وردة بوزيان صالح ىوين زىية بابوري العيدي قروط عبد اهلل بوسيس ىشام بونعاس محمد -بمعيدوني محمد األمي

الصفـة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطـاع
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المحاضرين
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المحاضرين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المشاركين
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــ ارر رقم  40مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يتضمن تشكيمة
المجمس العـممي لممركز الجامعي لعين تموشنت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ال سيما المادة  18منو ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  205-08المؤرخ في  06رجب عام  1429الموافق  09جويمية 2008والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بعين تموشنت،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبنـاء عمى محـاضر اجتماع المجمس العممي لممركز الجامعي بتاريخ  31أكتوبر و 06و 10نوفمبر .2013يــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق 16

غشت سنة  2005يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،المذكور أعاله،
ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي لعين
تموشنت.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي لعين تموشنت الجدول الممحق بيذا
القـرار.
المادة  :0تكمف مديرة لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير المركز الجامعي لعين تموشنت كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

________________________

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

الثالثي
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االسم والمقب
بكوش عبد المالك
بمحمياني محمد
حمادي يوسف
زيادي عبد القاجر
عيسى مامون سيدي محمد
بوترفاس بمعباس
جديدن لحسن
قاسيمي صوفي
حطري سمية
حاشي يوسف
مازور محمد
بوسالم سماعين
منقور عبد الجميل
بمي عبد القادر
عشوي نصر الدين
زعزوعة فاطمة
عبدوس عبد العزيز
شيخ حفيظة
بن مقدم مصطفى
بن موسات بومدين

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفـة
مدير المركز ،رئيس المجمس العـممي لممركز
مدير مساعد المكمف بالدراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشيادات
مدير مساعد مكمف بالتنمية واالستشراف
مدير مساعد مكمف بالدراسات ل ما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير معيد العموم والتكنولوجيا
مدير معيد اآلداب والمغات
مدير معيد العـموم االقتصادية ،التجارية وعموم التسيير
رئيس المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا
رئيسة المجمس العممي لمعد اآلداب والمغات
رئيس المجمس العممي ل معيد العـموم االقتصادية ،التجارية وعموم التسيير
ممثل عن أساتذة التعميم العالي لمعيد العـموم والتكنولوجيا
ممثل عن أساتذة التعميم العالي لمعيد العـموم والتكنولوجيا
ممثل عن أساتذة التعميم العالي لمعيد اآلداب والمغات
ممثل عن أساتذة التعميم العالي لمعيد اآلداب والمغات
ممثل عن أساتذة التعميم العالي لمعيد العـموم االقتصادية ،التجارية وعموم التسيير
ممثل عن أساتذة التعميم العالي لمعيد العـموم االقتصادية ،التجارية وعموم التسيير
ممثل منتخب عن األساتذة المحاضرين قسم " ب "
مديـرة المكتبة
أستاذ غير تابع لممركز الجامعي لعين تموشنت
أستاذ غير تابع لممركز الجامعي لعين تموشنت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  40مؤرخ في  40جـانفي  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العـممي
لمعيد العـموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لعين تموشنت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  44منو،
المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009يتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  185-10المؤرخ في  02شعبان عام  1431الموافق  14يوليو سنة 2010والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي ابراىيم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبنـاء عمى محـاضر اجتماع المجمس العممي لكية عـموم اإلعالم واالتصال بتاريخ  5مايو .2013يــقــ ــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام الفصل الثاني المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  2005المحدد لميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
المذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم
والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لعين تموشنت.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي بعين
تموشنت بالجدول الممحق بيذا القـرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير المركز الجامعي بعين تموشنت كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

________________________

االسم والمقب

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفـة

عيسى مامون سيدي محمد

مدير معيد العموم والتكنولوجيا

بمحمياني محمد

مدير مساعد لمدراسات في التدرج

قاسيمي صوفي

رئيس المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا

مجاىدي سيدي محمد

رئيس قسم عـموم المادة

بوعايد محمد أمين

رئيس قسم اليندسة المدنية

بن ساعد بوراسية

رئيس قسم اليندسة الميكانيكية

بمحسن ميمود

رئيس قسم العموم الطبيعة والحياة

بوحموان جميمة
بن عزة بغداد

قمـو بوعبد اهلل

زيادي عبد القادر

رئيسة قسم الرياضيات واإلعالم اآللي

رئيس قسم اليندسة الكيربائية

رئيس قسم ىندسة المياه وىندسة المحيط
أستاذ التعميم العالي

عبد السالم بوسيف

أستاذ التعميم العالي

بمعربي لحسن

أستاذ محـاضر قسم " أ "

بوسالم سماعين

يونس محمد

أستاذ التعميم العالي

أستاذ محـاضر قسم " أ "

سمطان شيرزاد

أستاذة محـاضرة قسم " ب "

صاري حسون زكريا

أستاذة مساعد قسم " أ "

مازور محمد

مدير مخبر

بن يحي كريمة
نياري دريس

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

أستاذة محـاضر قسم " ب "
مدير مخبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  42مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عـموم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

األول1023-

|

52

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ، 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  44منو،
المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009يتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  185-10المؤرخ في  2شعبان عـام  1431الموافق  14يوليو سنة 2010والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي ابراىيم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبنـاء عمى محـاضر اجتماع المجمس العممي لكمية عـموم االتصال بتاريخ  5مـايو .2013يــقــ ــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم واالتصال بجامعة الجزائر .3
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم واالتصال بجامعة الجزائر 3بالجدول الممحق
بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر 3كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

________________________

االسم والمقب
محمـد لعقـاب
يوسف تمـار
زعـموم مـيدي
ساحل عبد الحميد
يوسفي أعمـر
حـاج سالم عطية
صفوان حسين
عـزة عـجان
وريدة عـمراني
بوكروح مخموف
نور الدين تواتي
بوكريسة عائشة
فـاتح العقـاب
بن عـمروش فريدة
عـزوق الخير

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفـة
رئيس المجمس العممي لكمية عـموم اإلعالم واالتصال
عـميد الكمية
نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا
نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والعالقات الخارجية
رئيس قسم االتصال
رئيس قسم اإلعالم
رئيس المجنة العممية لقسم االتصال
رئيس المجنة العممية لقسم اإلعالم
رئيسة مخبـر
مـدير مخبـر
ممثل األساتذة المحاضرين قسم " أ "
ممثمة األساتذة المحاضرين قسم " أ "
ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "
ممثمة األساتذة المساعدين قسم " أ "
مسؤول المكتبة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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قــــرار رقم  40مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اإلعالم لكمية عـموم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ، 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  44منو ،
المعدل والمتمم ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009يتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  185-10المؤرخ في  2شعبان عـام  1431الموافق  14يوليو سنة 2010والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي ابراىيم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبنـاء عمى محـاضر اجتماع المجمس العممي لكمية عـموم االتصال بتاريخ  29أفريل و  5مـايو .2013يــقــ ــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ولمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم لكمية عموم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر.3
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم لكمية عموم اإلعالم واالتصال بجامعة
الجزائر ،3بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر 3كل فيما يخصو ،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

_____________

االسم والمقب
عـزة عجـان
حـاج سالم عطية
عظيمي أحمد
شوتري أحمد
رزاقي عبد العالي
قنـي عاشور
بوسعدة عـمر
بـدوي عـمر
سي يوسف بـاية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممية
الصفـة
رئيس المجنة العـممية لقسم االعالم
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم " أ "
ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ
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قــــرار رقم  47مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العـممية لقسم االتصال لكمية عـموم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ، 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  48منو،
المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009يتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  185-10المؤرخ في  2شعبان عـام  1431الموافق  14يوليو سنة 2010والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي ابراىيم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبنـاء عمى محـاضر اجتماع المجمس العممي لكمية عـموم االتصال بتاريخ  29أفريل و 02مـايو .2013يــقــ ــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ولمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االتصال لكمية عموم اإلعالم واالتصال بجامعة
الجزائر.3
المادة  :4تحدد ال قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم لكمية عموم اإلعالم واالتصال بجامعة
الجزائر ،3بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر 3كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

_____________

االسم والمقب
صـفوان حسيني
يـوسفي أعمر
يخمف فـايزة
بـوخبزة نميمة
آيت عيسى فريدة
عـكاك فـوزية
بـن مـكي فطومة
شعـبان جمال شـاوش

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية
الصفـة
رئيس المجنة العـممية لقسم االتصال
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذة محاضرة قسم "أ "
أستاذة محاضرة قسم " أ "
أستاذة محاضرة قسم " أ "
أستاذة مساعدة قسم " أ "
أستاذ مساعد قسم "أ "
ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـ
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قــــرار رقم  40مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي

لكمية العـموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر 0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ، 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  44منو،
المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009يتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  185-10المؤرخ في  2شعبان عـام  1431الموافق  14يوليو سنة 2010والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي ابراىيم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبنـاء عمى محـاضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بتاريخ 29أفريل .2013
يــقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ولمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
بجامعة الجزائر.3
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة

الجزائر 3بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر 3كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

____________

االسم والمقب

بـاشي أحمد
الطيب ياسين
كسرة مسعود
بومدين يوسف

فاضل عبد القادر
ازيـد مـراد
فـارس فضيل

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
عـميد الكمية
نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة
نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والعالقات الخارجية

رئيس قسم العموم االقتصادية
رئيس قسم العموم التجارية
رئيس قسم عـموم التسيير
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كساب عمي
عـدلي زىـير
بن مـوسى كمال
رجراج محمد
بـاشي أحمد
بموكيل رمضان
كواش خالد
حشماوي محمد
شنايت مراد
زميت محمد
سالم عمر

رئيس المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية
رئيس المجنة العممية لقسم العموم التجارية
رئيس المجنة العممية لقسم عـموم التسيير
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم العموم االقتصادية
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم عموم التسيير
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم عموم التسيير
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم العموم التجارية
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم العموم التجارية
ممثل األساتذة المساعدين لمكمية
ممثل األساتذة المساعدين لمكمية
مسؤول المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  40مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  67منو،
المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009يتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  185-10المؤرخ في  2شعبان عـام  1431الموافق  14يوليو سنة 2010 والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبنـاء عمى محـاضر اجتماع المجمس العممي لمعيـد التربية البدنية والرياضية بتاريخ  24أفريل .2013يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  67من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ولمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجمس لمعـيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر .3
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لمعـيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر  3بالجدول
الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر 3كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

________________________

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي
الثالثي
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االسم والمقب
نـافي اربــح
بن عـقيمة كمـال
فـحصي محمد رياض
بن شرنين عبد الحميد
بن عـكي محند أكمي
نـافي رابح
أبو شوكان محمد
حفيظي منيب
بسعدي مـزىورة

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفـة
رئيس المجمس العممي لمعيـد التربية البدنية والرياضية
مدير معيد التربية البدنية والرياضية
مدير مساعد مكمف بالبيداغوجية وشؤون الطمبة
مدير مساعد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
ممثل األستاذة مصف األستاذية
ممثل األساتذة مصف األستاذية
ممثل األساتذة المساعدين
ممثل األساتذة المساعدين
مسؤولة مكتبة المعيـد

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  00مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  67منو،
المعدل والمتمم ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009يتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  185-10المؤرخ في  2شعبان عـام  1431الموافق  14يوليو سنة 2010 والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبنـاء عمى محـاضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموم السياسية والعالقات الدولية بتاريخ  29أفريل .2013يــقــ ــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العـممي لكمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة
الجزائر.3
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العـممي لكمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة
الجزائر 3بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر 3كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

________________________

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي
الثالثي
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ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفـة
االسم والمقب
رئيس المجمس العممي لكمية العموم السياسية والعالقات الدولية
ديب عبد الحفيظ
عـميد الكمية
إراتني بمقاسم
نائب العميد مكمف بالبيداغوجية والعالقات مع ا لطمبة
نايت عبد الرحمان عبد الكريم
نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
صـايج مصطفى
رئيس قسم العموم السياسية واإلدارية
دريدري مختار
رئيس قسم الدراسات الدولية
شيخاوي سميم
رئيس المجنة العممية لقسم الدراسات الدولية
برقـوق سالم
رئيس المجنة العممية لقسم الدراسات السياسية واإلدارية
معـروفي أحمد
مدير مخبر بحث والدراسات في العالقات الدولية
جفـال عـمار
مدير مخبر بحث والدراسات السياسية
برقوق محند
مدير مخبر بحث والدراسات وتحميل السياسات العامة في الجزائر
مـزوري محمد رضـا
ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسم الدراسات الدولية
عبد الحفيظ ديب
ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسم الدراسات الدولية
مـسعـود شعنان
ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسم التنظيم السياسي واإلداري
أحمد لشيـب
ممثل األساتذة مصف األستاذية لقسم التنظيم السياسي واإلداري
الشادلي قـويدري
ممثمة األساتذة المساعدين
زىـرة تغرة
ممثل األساتذة المساعدين
جمول العـقون
مسؤول المكتبة
حـاروش نور الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــــرار رقم  00مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العـممية
لقسم التنظيم السياسي واإلداري لكمية العموم السياسة والعالقات الدولية بجامعة الجزائر0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

 ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  48منو،

المعدل والمتمم ،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009يتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم المعدل والمتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  185-10المؤرخ في  2شعبان عـام  1431الموافق  14يوليو سنة 2010 -والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي ابراىيم ،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،

 وبنـاء عمى محـضر اجتماع المجنة العممية لقسم التنظيم السياسي واإلداري بتاريخ  7مـايو .2013يــقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ولمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التنظيم السياسي واإلداري لكمية العموم السياسية
والعالقات الدولية بجامعة الجزائر.3
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التنظيم السياسي لكمية العموم السياسية والعالقات

الدولية بجامعة الجزائر 3بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر  3كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

االسم والمقب
معـروفي أحمد
دريـدي مختار
بـوعيسى سمير
مـرزود حسن
سـمارة حسين
حميطوش يوسف

______________
ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية
الصفـة
رئيس المجنة العـممية لقسم التنظيم السياسي واإلداري
رئيس القسم
أستاذ محـاضر قس "أ "
أستاذ محاضر قسم " ب "
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـ
قــــ ارر رقم  04مؤرخ في  40جـانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العـممية
لقسم الدراسات الدولية لكمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذو القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  48منو،
المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009يتضمن إنشاء جامعة دالي إبراىيم المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  185-10المؤرخ في  02شعبان عـام  1431الموافق  14يوليو سنة 2010والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي ابراىيم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عـام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
 وبنـاء عمى محـضر اجتماع المجنة العممية لقسم التنظيم السياسي واإلداري بتاريخ  8مـايو .2013يــقـــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ولمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسم ية ألعضاء المجنة العممية لقسم الدراسات الدولية لكمية العموم السياسية والعالقات
الدولية بجامعة الجزائر.3
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الدراسات الدولية لكمية العموم السياسية والعالقات

الدولية بجامعة الجزائر  3بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة الجزائر 3كل فيما يخصو  ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

االسم والمقب
بـرقوق سـالم
شيخاوي سميم
برقوق سالم
مصباح عامر
خنوش محمد
رباحي أمينة
بن خميف عبمد الوىاب
بورنان نعيمة

_________________
ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية
الصفـة
رئيس المجنة العـممية لقسم الدراسات الدولية
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر قسم " أ "
أستاذة محاضرة قسم " أ "
أستاذ محاضر قسم " ب"
أستاذة مساعدة قسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  070مؤرخ في  40جانفي  4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئــاسي رقم  312-13المــؤرخ في  5ذي القعــدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة 2009

والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافـ ــق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقــا ألحكام المــادة  12من المرسوم التنفيذي رق ـم  279-03المــؤرخ فــي  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-0األعضاء المعينون::
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي
الصفة

القطاع

-منصور خوجة فاتح

رئيس

-مساعدية عبد اهلل مراد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

-بعيجي محمد الصالح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي

-بوخاتم كمال

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدل حافظ األختام

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار

مغالوي محمفوظ-قوجيل كمال

بوسامة حسين-قش كريم

-قواح يزيد

-عزيز شريف

-شرقي بمقاسم

عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو

عضو
عضو
عضو

شباح السعدي-بخوش نجيب

عضو

مييوبي محمد الصالح-4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية

عضو

-بركاني وليد

عضو

عضو

-قرامز فاطمة الزىراء

عضو

-بمعابد ياسين

عضو

-غمري عبد الحمي

عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثل الوزير المكمف باالتصال

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية

-كعبوش عز الدين

-مرزاق منال

ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة

الصفة

عضو

-بغو سميمان

ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة

القطاع

-فوغالي باديس

-بودين عز الدين

ممثل الوزير المكمف بالتجارة

عضو ممثل الـ ـوالــي

عضو

-بريكي لحبيب

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين

عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية

عضو

-فاضل نجاة

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي

عضو
عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والمغات

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والعموم التطبيقية

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة

ممثل منتخب عن سمك
ممثل منتخب عن سمك

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ممثمة منتخبة عن الطمبة

ممثل منتخب عن الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

الثالثي
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قرار رقم  072مؤرخ في  40جانفي  4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،والسيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  400-11المؤرخ في  3محرم  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يقــــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة في الجدول
الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
-0األعضاء المعينون:
القطاع
الصفة
االسم والمقب
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
رئيس
بوكر اززة حسنيممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو
عقون عمرممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
عضو
سميماني بوجمعةممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
عضو
قاسمي العايشممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
عضو
بن قدوار صالحممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
عضو
العماري عزالدينممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدنية
عضو
بطيب العمميممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجم
عضو
بمقرون الزوبيرممثل الوزير المكمف بالموارد المائية
عضو
حرشي بوعزيزممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية
عضو
بوحامد جمال الدين-4األعضاء المنتخبون:
الصفة
االسم والمقب
عضو
مصباح محمد فيصلجاب اهلل محمد العربي عضوعضو
قرود محفوظعضو
لرقط محمد الشريف
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ
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قرار رقم  070مؤرخ في  40جانفي  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1433الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم رقم  182-84المؤرخ في  7ذي القعدة عام  1404الموافق  4غشت سنة 1984والمتضمن إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  470 00المؤرخ في  40جمادى الثانية عام  0040الموافق  40غشت سنة ،4000الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  141المؤرخ في  13مارس  2011والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلدابوالحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية.
-

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر
لمعموم اإلسالمية.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر
لمعموم اإلسالمية ،في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

االسم والمقب
سامعي إسماعيل
دوب رابح
نابتي عز الدين
رحايمي محمد
أعميراوي أحميدة
صاري أحمد
عابد يوسف
بورويس ذىبية
بوشميحة عبد الوىاب
حمة رقية
مرابطة عبد الوىاب
الوافي حمادة
سايح حافظ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفــة
عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسم المغة العربية
رئيس قسم التاريخ
مدير مخبر
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم التاريخ
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم التاريخ
ممثمة منتخبة عن األساتذة لقسم المغة العربية
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم المغة العربية
ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم التاريخ
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم المغة العربية
ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ
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قرار رقم  077مؤرخ في  40جانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

مجمس كمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1433الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -وبمقتضى المرسوم رقم  182-84المؤرخ في  7ذي القعدة عام  1404الموافق  4غشت سنة 1984

والمتضمن إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  140المؤرخ في  13مارس  2011والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية أصول الدينبجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية.
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم
اإلسالمية.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية،

في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية أصـــول الديــــن بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
الصفــة
االسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
بوجالل عبد اهلل
رئيس المجمس العممي لمكمية
عميوان السعيد
رئيس قسم العقيدة والكتاب والسنة
عومار صالح
رئيس قسم الدعوة واإلعالم واالتصال
عبدلي أحمد
رئيس قسم العقيدة ومقارنة األديان
بمميدي عبد اهلل
مدير مخبر
نعمان صالح
مدير مخبر
ناصر سممان
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العقيدة ومقارنة األديان
طسطاس عمار
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العقيدة ومقارنة األديان
بودبان محمد
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم الدعوة واإلعالم واالتصال
لعويرة عمر
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم الدعوة واإلعالم واالتصال
بميامل مفيدة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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فريوي صالح
بوشعالة فتيحة محمد
سميماني بالل
يعيش ىشام
بمخيري غنية
صدار نوال
حريز رضوان

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثمة منتخبة عن الطمبة لقسم العقيدة ومقارنة األديان
ممثمة منتخبة عن الطمبة لقسم الدعوة واإلعالم واالتصال
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم الكتاب والسنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  070مؤرخ في  40جانفي  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1433الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم رقم  182-84المؤرخ في  7ذي القعدة عام  1404الموافق  4غشت سنة 1984والمتضمن إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،المعدل والمتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و39
منو،

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

 وبمقتضى القرار رقم  139المؤرخ في  13مارس  2011والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الشريعةواالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية.

يقــــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم

اإلسالمية.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم
اإلسالمية ،في الجدول الممحق ليذا القرار.

المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قائمة أعضاء مجمس كمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

االسم والمقب

الصفــة

لدرع كمال

عميد الكمية ،رئيس

حمادو ندير

رئيس المجمس العممي لمكمية

بعداش بوبكر

رئيس قسم الفقو وأصولو

كاسحي موسى

رئيس قسم االقتصاد واإلدارة

تبينات ساعد

رئيس قسم الشريعة والقانون

جدي عبد القادر

مدير مخبر

تميالني فيصل

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم الفقو وأصولو

جاب اهلل سمير

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم الفقو وأصولو

ميساوي نور الدين

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم الشريعة والقانون

خوجة عالمة سفيان

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

بن غاشي عبد الرحيم

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

بن أعراب رشيد

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

بعيطيش صالح

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم الشريعة والقانون

عميوات ياقوتة

عروال نور الدين

بوشجة األمين

فرقاني محمد الفاتح

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم الشريعة والقانون

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم الفقو وأصولو

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم االقتصاد واإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  070مؤرخ في  40جانفي  ،4000يحدد القائمة االسمي
ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سطيـــف 4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

 ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و39
منو،

 وبمقتضى المرسوم رقم  404-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة  2011والمتضمنإنشاء جامعة سطيف ،2

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

 وبمقتضى القرار رقم  354المؤرخ في  24أكتوبر  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الحقوقوالعموم السياسية بجامعة سطيف .2

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سطيف .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سطيف  ،2في الجدول
الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سطيف 4
االسم والمقب

الصفــة

بمعيساوي محمد الطاىر

عميد الكمية ،رئيسا

عالق لمنور

رئيس قسم الحقوق

بممامي عمر

رئيس المجمس العممي لمكمية

بن أعراب محمد

رئيس قسم العموم السياسية

بمعيد مويسي

مدير مخبر

رقولي كريم

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

شوقي سمير
ساسي رامي

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم الحقوق

حجاجي ىشام

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم العموم السياسية

توىامي كمال

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ماضي بشير

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رقم  000مؤرخ في 40جانفي  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة سطيـــف0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوم رقم  140-89المؤرخ في  29ذي الحجة عام  1409الموافق أول غشت سنة 1989والمتضمن إنشاء جامعة سطيف  ،1المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  401المؤرخ في  31أكتوبر  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموماالقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة سطيف.1
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة
سطيف.1
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

بجامعة سطيف  ،1في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40جانفي 4000

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة سطيف0
االسم والمقب

الصفــة

صالحي صالح

عميد الكمية ،رئيس

جنان عبد المجيد

رئيس المجمس العممي لمكمية

بن يعقوب الطاىر

رئيس قسم العموم االقتصادية

ناصر اسماعيل

رئيس قسم العموم التجارية

بوىزة محمد

مدير مخبر

بن سيدرة اعمر

رئيس قسم عموم التسيير

جبار محفوظ

مدير مخبر

عماري عمار

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العموم االقتصادية

عبد الرزاق فوزي

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العموم االقتصادية

ممياني حكيم

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم التسيير

بودرامة مصطفى

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم التسيير

عكى عمواني عومر

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العموم التجارية

خاسف جمال الدين

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

مخموفي زكرياء

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم العموم االقتصادية

عريب محمد األمين

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عموم التسيير

مخموطي سمير

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

قطاف ليمى

عويسي أمين

ونوغي ىاجر

فار فريدة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العموم التجارية
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن الطمبة لقسم العموم التجارية

ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـ
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قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يتمم القرار رقم  00المؤرخ في  0فيفري 4000
والمتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي بجامعة التكوين المتواصل ،المعدل والمتمم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  149-90المؤرخ في  2ذي القعدة عام  1410الموافق  26مايو سنة 1990والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل والمتواصل،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  150-90المؤرخ في  2ذي القعدة عام  1410الموافق  26مايو 1990والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  30المؤرخ في  3فيفري  2013والمتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لجامعة التكوينالمتواصل ،المعدل والمتمم،
يقـــــــــرر
المادة األولى :تتمم المادة األولى من القرار رقم  30المؤرخ في  3فيفري  2013والمذكورة أعاله ،كما يأتي:
"المادة األولى(....................................:بدون تغيير)................................
تحدد تشكيمة المجمس العممي لجامعة التكوين المتواصل كما يأتي:
بالنسبة لممثمي األساتذة الدائمين :
 معراف اسماعيلسفاج زين الدينعاللي حدةبمودنين أحمدحود مويسة جمالدريس نبيلحومر سميةطربيت سعيد-قالتي عبد الكريم

أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذة محاضرة قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

دريدش حمميمشدال عبد القادر-الضيف عمي

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

عضوا
عضوا
عضوا

عمي موسى رابح-لعاقل سيام

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"

عضوا
عضوا

"(...............................والباقي بدون تغيير)".....................................
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي

الثالثي
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قرار رقم  004مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى محرم عام  1424الموافق  22يوليوسنة  ،2003والمتضمن إنشاء جامعة جيجل ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العائمي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بتاريخ  17سبتمبر .2013يقــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة جيجل،
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة جيجل ،بالجدول الممحق
بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة جيجل ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـ ـ

االسم والمقب
محمد الصالح خرفي
عيسى لحميح
فيصل األحمر
خالد بن عميور
عبد العزيز شويط
أحسن بعيو
فاتح بونار
حبيبة مسعودي
الطاىر بومزبر
محمد الصالح خرفي
بوكرع مراد
كمال بولعسل
سناني وسيمة
بورورو راضية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصف ــة
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
عميد كمية اآلداب والمغات
نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي في العالقات الخارجية
نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسم المغة واألدب العربي
رئيس قسم المغة الفرنسية
رئيس قسم المغة االنجميزية
رئيسة المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي
مدير مخبر الدراسات السوسيو المغوية لقسم المغة واألدب العربية
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم المغة واألدب العربي
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم المغة الفرنسية
ممثل األساتذة المساعدين لمكمية
ممثل األساتذة المساعدين لمكمية
مسؤولة المكتبة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الثالثي

األول1023-

|

71

قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات بجامعة جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى محرم عام  1424الموافق  22يوليوسنة  ،2003والمتضمن إنشاء جامعة جيجل ،المعدل والمتمم،

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

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بتاريخ  17جوان .2013يقـــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات بجامعة جيجل.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية أعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات بجامعة
جيجل ،بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة جيجل ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االسم والمقب

حبيبـة مسعودي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنــة العمميــــة
الصفـــة

رئيسة المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي

عبد العزيز شويط

رئيس القسم

عبد الحميد بوكعباش

أستاذ التعميم العالي

سممي شويط

أستاذ محاضر قسم "ب"

عيسى لحيمح

محمد الصالح خرفي

خالد أقيس

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي

أستاذ التعميم العالي
استاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ مساعد قسم "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الثالثي
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قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية

ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى محرم عام  1424الموافق  22يوليوسنة  ،2003والمتضمن إنشاء جامعة جيجل ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العائمي والبحث العممي،
 -وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بتاريخ  6أكتوبر .2013

يقــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجل.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية أعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجل،

بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة جيجل ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

االسم والمقب

الصفـــة

بمعيور الطاىر

عميد كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

لعوبي يونس

نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية

لعرج سمير

حديد يوسف

رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية.
نائب العميد مكمف بالدراسات ومسائل الطمبة

بوقممون داود

رئيس قسم عموم االجتماع

بواب رضوان

رئيس قسم التعميم األساس لمعوم اإلنسانية

صيفور سميم

رئيس قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا

كياس عبد الرشيد

رئيس قسم عموم اإلعالم واالتصال

بودرمين عبد الفتاح

رئيس المجنة العممية لقسم االجتماع

ضموع كمال

بوالفمفل إبراىيم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيس قسم التعميم األساسي العموم االجتماعية
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم عمم االجتماع
الثالثي
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بكيري نجية
لعرج سمير
بوبكر ىشام
شتوي الربيع
لكحل وسيمة

ممثل األساتذة لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم عموم اإلعالم واالتصال
ممثل األساتذة المساعدين
ممثل األساتذة المساعدين
مسؤول المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  002مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم عمم االجتماع لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى محرم عام  1424الموافق  22يوليوسنة  ،2003والمتضمن إنشاء جامعة جيجل ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم االجتماع بتاريخ  6أكتوبر .2013يقــــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم االجتماعية بجامعة جيجل.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم االجتماع لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة جيجل ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة جيجل ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ

االسم والمقب
بودرمين عبد الفتاح
بوقممون داود
بمعيور الطاىر
لعوبي يونس
بوالفمفل ابراىيم
غولي عمار
خرفان حسان

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفـــــة
رئيس المجنة العممية لقسم عمم االجتماع
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "أ"
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى محرم عام  1424الموافق  22يوليوسنة  ،2003والمتضمن إنشاء جامعة جيجل ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بتاريخ  03ديسمبر .2013يقــــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جيجل.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جيجل ،بالجدول
الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة جيجل ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ـ

االسم والمقب
مراد كاممي
نصر الدين سمار
عبد الحق قريمس
عمي عميور
كمال راشد
رشيد عثمانة
حسين بوخيرة
فريدة حموم
مراد كاممي
نبيل كريبش
حسين بمحيرش
السعيد سميماني
زىرة العجرود

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصف ــة
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية
عميد كمية الحقوق والعموم السياسية
نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث
نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات
رئيس قسم الحقوق
رئيس قسم العمم السياسية
رئيس المجنة العممية لقسم الحقوق
رئيس المجنة العممية لقسم العموم السياسية
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم الحقوق
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم العموم السياسية
ممثل األساتذة المساعدين
ممثل األساتذة المساعدين
مسؤولة مكتبة الكمية
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قرار رقم  007مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى محرم عام  1424الموافق  22يوليوسنة  ،2003والمتضمن إنشاء جامعة جيجل ،المعدل والمتمم،

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

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم الحقوق بتاريخ  2ديسمبر .2013يقــــــــــ ـــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جيجل.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة
جيجل ،بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة جيجل ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
االســم والمقــب

الصفـــة

كمال راشد

رئيس القسم

حسين بوخيرة

رئيس المجنة العممية لقسم الحقوق

عبد الحق قريمس

استاذ محاضر قسم "أ"

شعيب جميط

أستاذ مساعد قسم "ا"

مميكة خشمون
نبيل ناصري

بشاطة زىية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "ا"
أستاذ مساعد قسم "ا"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم السياسة لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جيجل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى محرم عام  1424الموافق  22يوليوسنة  ،2003والمتضمن إنشاء جامعة جيجل ،المعدل والمتمم،

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

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم العموم السياسية بتاريخ  3ديسمبر .2013يقــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية لكمية الحقوق و العموم السياسية بجامعة

جيجل.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية لكمية الحقوق و العموم السياسية
بجامعة جيجل ،بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة جيجل ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

االســم والمقــب

الصف ــة

عثامنة رشيد

رئيس القسم

جرمولي مميكة

أستاذة مساعدة قسم "أ"

بمحربي عومار

أستاذة مساعدة قسم "أ"

حموم فريدة

كريبش نبيل
بمعيفة أمين

عبيكشي عبد القادر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي

رئيس المجنة العممية لقسم العموم السياسية

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذة مساعدة قسم "أ"
أستاذة مساعدة قسم "أ"
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قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  07محرم  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بتاريخ  24أكتوبر و  17نوفمبر .2013يقــــــــــرر
المادة األ ولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية لكمية الحقوق و العموم السياسية بجامعة
جيجل.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية العموم والعموم التطبيقية

بجامعة أم البواقي ،بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة جيجل ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ

االســم والمقــب

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

الصفـــة

شيباني عبد الحكيم

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية

ىادف رجم

أستاذ التعميم العالي

حرنان يمينة

محفوظي شوقي

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم "أ"

معمري عبد الباقي

أستاذ محاضر قسم "ب"

العايش لخميسي

أستاذ مساعد صنف "أ"

بروال السعيد

أستاذ مساعد صنف "أ"

بركاني وليد

بوزيد سيام

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد صنف "أ"
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الثالثي
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قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى القانية عام  1424الموافق  23غشت

 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  07محرم  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بتاريخ  24أكتوبر و  17نوفمبر .2013يقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم والعموم التطبيقية

بجامعة أم البواقي.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم والعموم التطبيقية
بجامعة أم البواقي بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة أم البواقي كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

االســم والمقــب

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصف ــة

بودشيشة عبد العزيز

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية

بودشيشة عبد العزيز

أستاذ محاضر قسم "أ"

لحمر عمي

أستاذ محاضر صنف "ب"

قحموص محمد

بوداود زين الدين

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم "أ"

بوجدير عبد الحكيم

أستاذ مساعد صنف "ا"

بمونيس راضية

أستاذ مساعد صنف "أ"

لوصيف محمد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي

أستاذ مساعد صنف "أ"
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قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى القانية عام  1424الموافق  23غشت

 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  07محرم  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بتاريخ  24أكتوبر و  11نوفمبر .2013يقــــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسم ية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم والعموم التطبيقية
بجامعة أم البواقي.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم والعموم التطبيقية

بجامعة أم البواقي بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة أم البواقي كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االســم والمقــب

ممحـــق بالقــرار يتضمن أعضاء المجنة العمميــة
الصفـــة

قميعة نور الدين

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية

عبد الباقي جوامبي

أستاذ محاضر قسم "أ"

راىم جمال

أستاذ محاضر قسم "أ"

ساكر جمال

بارة كمال

مواتسي سييل

لعمامرة خير الدين
جبابمة عمي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر صنف "ب"
أستاذ محاضر صنف "ب"

أستاذ مساعد صنف "أ"
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قرار رقم  004مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم ىندسة الطرائق لكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى القانية عام  1424الموافق  23غشت

 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  07محرم  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بتاريخ  24أكتوبر و 18ديسمبر .2013يقــــ ــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق لكمية العموم والعموم التطبيقية
بجامعة أم البواقي.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق لكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة
أم البواقي بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة أم البواقي كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحـــق بالقــرار يتضمن أعضاء المجنة العمميــة

االســم والمقــب

الصفـــة

عالمة فوزية

رئيس القسم

بن دادة أحــالم

قميني ميمود

رزقي ياسين

رئيس المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق

أستاذ التعميم العالي
أستاذ التعميم العالي

كعبوش عز الدين

أستاذ محاضر قسم "أ"

زرمان أحمد

أستاذ محاضر قسم "ب"

بن دادة أحالم

شالغمية محمد اليامين

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد صنف "أ"
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قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى القانية عام  1424الموافق  23غشت

 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  07محرم  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بتاريخ  26و 28نوفمبر .2013يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة أم
البواقي.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة أم
البواقي بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة أم البواقي كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االســم والمقــب

ممحـــق بالقــرار يتضمن أعضاء المجنة العمميــة
الصف ــة

صيمود مخموف

رئيس المجنة العممية لقسم الحقوق

صيمود مخموف

أستاذ محاضر قسم "أ"

دريد كمال

أستاذ مساعد صنف "أ"

مناع مراد

جغمول زغدود

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم "ب"

شمالل عبد العزيز

أستاذ مساعد صنف "أ"

فارح عصام

أستاذ مساعد صنف "أ"

اليزيد عمي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

أستاذ مساعد صنف "أ"
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قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم المغة واألدب العربــي لكمية اآلداب والمغــات بجامعة أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى القانية عام  1424الموافق  23غشت

 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  07محرم  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بتاريخ  06و 27نوفمبر .2013يقـــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد الق ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات
بجامعة أم البواقي.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات بجامعة أم
البواقي بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة أم البواقي كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االســم والمقــب

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحـــق بالقــرار يتضمن أعضاء المجنة العمميــة
الصف ــة

دكدوك بمقاسم

رئيس المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي

فوغالي باديس

أستاذ التعميم العالي

حفناوي شيخة

رئيس القسم

لخضر عيكوس

أستاذ التعميم العالي

طاوطاو رزيقة

أستاذ محاضر قسم "أ"

شاكر لقمان

أستاذ محاضر صنف "ب"

حمبمي فاتح

دكدوك بمقاسم
طارق ثابت

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ التعميم العالي

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

ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـ ـ

الثالثي

األول1023-

|

83

رقم  002مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الــري الحضــري بالمدرسة الوطنية العميا لمـــــري

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

-بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عام  1426الموافق  24سبتمبر 2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  32منو،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  217-08المؤرخ في  11رجب  1429الموافق  14جويمية  2008والمتضمنتحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى خارج الجامعة،

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذي

يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم الــري الحضري بتاريخ  08ديسمبر .2013يقـــــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  32من المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عام

 1426الموافق  24سبتمبر  2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة
بتنظيميا وسيرىا ،والمذكور أعال ه ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم الـري الحضري بالمدرسة الوطنية العميا لمــري.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الري الحضري بالمدرسة الوطنية العميا لمــري
بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير المدرسة الوطنية العميا لم ــري ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
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ممحـــق بالقــرار يتضمن أعضاء المجنة العمميــة

االســم والمقــب

الصفـــة

عماري عبد اليادي

رئيس القسم

جالب محمد

أستاذ محاضر قسم "ب"

صالح بوعالم

مدي ىند

درنوني فوزية

الياشمي عبد القادر
باللي منير

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي

رئيس المجنة العممية لقسم الري الحضري

أستاذ محاضر قسم "ب"

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

أستاذ مساعد قسم "ب"
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قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم التييئة وىندسة الــري بالمدرسة الوطنية العميا لمـــري
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عام  1426الموافق  24سبتمبر 2005

الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  32منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  217-08المؤرخ في  11رجب  1429الموافق  14جويمية  2008والمتضمنتحويل المدرسة العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم التييئة وىندسة الري بتاريخ  11ديسمبر .2013يقــــ ــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  32من المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عام

 1426الموافق  24سبتمبر  2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة
بتنظيميا وسيرىا ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اليندسة الري بالمدرسة الوطنية العميا لمري.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الري الحضري بالمدرسة الوطنية العميا لمــري

بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير المدرسة الوطنية العميا لم ــري ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي
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ممحـــق بالقــرار يتضمن أعضاء المجنة العمميــة

االســم والمقــب

الصف ــة

مييوبي مصطفى كمال

رئيس القسم

حسان محمد

أستاذ محاضر قسم "ب"

ختال الطاىر
طوايبية بنينة

عدو أنيسة

زروال أيوب

بوخميفة مصطفى

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيس المجنة العممية التييئة وىندسة الري

أستاذ التعميم العالي

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

أستاذ مساعد قسم "ب"
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قرار رقم  007مؤرخ في  04فيفري  4000يعدل القرار رقم  00المؤرخ في  00يناير 4000

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات بالجزائر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  22-09المؤرخ في  23محرم  1430الموافق  20يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات بالجزائر،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  04المؤرخ في  08يناير  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالتحضيرية لمعموم والتقنيات بالجزائر.
يقـــــــــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  04المؤرخ في  08يناير  ،2013والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  04فيفري 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات بالجزائر
 األعضاء المنتخبونالييئة
الصفة
االسم والمقب
ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية
رئيس
حاجي صديق
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
عضو
مغالوي ندير
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
عضو
مرسمي شريف
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
عضو
مخفي شاكر
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
عضو
رحماني محمد
ممثل منتخب عن الطّمبة
عضو
باال رفيق
ممثل منتخب عن الطّمبة
عضو
اكساس مريم
"(.....................................والباقي بدون تغيير)"............................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لمعيد الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بتيبازة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق 16غشت سنة 2005

الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  30منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  302-11المؤرخ في  22رمضان عام  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  30من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426

الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء األقسام المكونة لمعيد
الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بتيبازة.
المادة  :4ينشأ لدى معيد الحقوق والعموم السياسية-المركز الجامعي بتيبازة األقسام التالية:
قسم القانون الخاص،قسم القانون العام،المادة  :0يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة المركز الجامعي بتيبازة ،كل فيما
يخصو ،بتنفي ذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  000مؤرخ في  00فيفري  4000يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لمعيد المغة واألدب العربي لدى المركز الجامعي بتيبازة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق 16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  30منو،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  302-11المؤرخ في  22رمضان عام  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  30من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء األقسام المكونة لمعيد

المغة واألدب العربي لدى المركز الجامعي بتيبازة.
المادة  :4ينشأ لدى معيد المغة واألدب العربي –المركز الجامعي بتيبازة-األقسام التالية:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 قسم المغة العربية، قسم األدب العربي،المادة  :0يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة المركز الجامعي بتيبازة ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00فيفري  4000يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لمعيد العموم االجتماعية واإلنسانية لدى المركز الجامعي بتيبازة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق 16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  30منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  302-11المؤرخ في  22رمضان عام  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  30من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء األقسام المكونة لمعيد
العموم االجتماعية واإلنسانية لدى المركز الجامعي بتيبازة.
المادة  :4ينشأ لدى معيد العموم االجتماعية واإلنسانية –المركز الجامعي بتيبازة -األقسام التالية:
قسم عموم االجتماعية،قسم عموم االنسانية،المادة  :0يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة المركز الجامعي بتيبازة ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00فيفري  4000يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لمعيد العموم االقتصادية والتجارية لدى المركز الجامعي بتيبازة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق 16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  30منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  302-11المؤرخ في  22رمضان عام  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  30من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء األقسام المكونة لمعيد
العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بتيبازة.
المادة  :4ينشأ لدى معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير –المركز الجامعي بتيبازة -األقسام التالية:
 قسم عموم االقتصادية، قسم عموم التجارية، قسم عموم التسيير،المادة  :0يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة المركز الجامعي بتيبازة ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  404مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-09المؤرخ في  07محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بتاريخ  27نوفمبر .2013يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة.
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المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة

بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

االســم والمقــب
موسى عبد اهلل
بكري عبد الحميد
بومعالي رشيد
شريفي عمي
بن دربال مميكة
بممداني سعد
حفيان محمد
عبد اهلل موسى
شباب عبد الكريم
بوعكاز فريد

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ
ممحـــق بالقــرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصف ــة
رئيس المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
عميد كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالكمية
نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي
رئيسة قسم العموم االجتماعية
رئيس قسم العموم اإلنسانية
رئيس المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية
م مثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسم العموم االجتماعية
ممثل األساتذة المساعدين قسم "أ"
ممثل األساتذة المساعدين قسم "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االجتماعية لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-09المؤرخ في  07محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول الموافق  30جانفي سنة  2013والذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بتاريخ  29أكتوبر .2013

يقــــ ــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية لكمية العموم االجتماعية
واإلنسانية بجامعة سعيدة.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
بجامعة سعيدة بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

االســم والمقــب
حفيان محمد
بن دربال مميكة
عبد اهلل موسى
بمعز كريمة
آيت احمد نور الدين
قدوري عبد الكريم
بوعكاز فريد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحـــق بالقــرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصف ــة
رئيس المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية
رئيسة القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  07فيفري  4000الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يح دد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  256-09المؤرخ في  19شعبان عام  1430الموافق  10غشت سنة ،2009المتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة في الجدول
الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  07فيفري 4000
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األستاذ محمد مـباركي
الثالثي
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة
-0األعضاء المعينون:
القطاع
الصفة
االسم والمقب
ممثمة الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
عضو
عبابو اسياممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو
فرادي محمدممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
عضو
بن نادر سميمممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
عضو
مخموفي محمدممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
عضو
بن الشيخ جمال-4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
دعاس دولةبولومة عمارالعممي عبد المطيفزدوري حكيمةجاليمية رمزيبوضرسة محمد البشير-سممان تقي الدين

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل منتخب عن األساتذة مصف األستاذية
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  402مؤرخ في  07فيفري  4000يعدل القرار رقم  474المؤرخ في  40أفريل سنة 4000
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  253-09المؤرخ في  19شعبان عام  1430الموافق  10غشت سنة ،2009المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  21أفريل سنة  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن.

يقــــ ــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  272المؤرخ في  21أفريل سنة  ،2013والمذكور أعاله ،كما

ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  07فيفري 4000
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وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي
الثالثي
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

األعضاء المعينون:االســم والمقــب
امحمد بن عميفراد محمدبجادي عبد الرحيممخموفي محمدبن ساسي قدورمزغيش عبد المجيدبن احمد احمدبوحفص نائمةخمف اهلل صابرياسف محمدمحي الدين دليمة-عثامنة سعيد

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

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل وزير الدفاع الوطني
ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجم
ممثمة الوزير المكمف باألشغال العمومية
ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة
ممثل الوزير المكمف بالنقل
ممثمة الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
ممثل الوزير المكمف بالتجارة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  407مؤرخ في  00فيفري  4000يعدل القرار رقم  70المؤرخ في  00مارس 4004
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت  -المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001والمتضمن إنشاء جامعة تيارت ،المعدل والمتمم /السيما ،المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  70المؤرخ في  19مارس  ،2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء إدارة جامعةتيارت ،المعدل.

يقــــ ــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  70المؤرخ في  19مارس  ،2012المعدل ،والمذكور أعاله ،كما

ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :04ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

الثالثي

األول1023-

|

93

-0األعضاء المعينون:
االســم والمقــب
لوني عبد الحميدبوزويني عبد القادربوطرفة عبد الحميمصالحي أحمدبن طيب أحمدعمور منصورشقوري محمدلونيس موسىياشر محمدخشيبة مصطفىبوبكر نجمةداود مصطفى-رتوش عبد اهلل

-4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

سعد شممول نور الدينسنوسي عبد القادرحساني عبد الكريممداني بن شيرةعرابي أحمدبوكراع العيدفتحي إبراىيمثياقة صديقمرايم طارقشيدة خالدبن بسي ياسين-مركاتي يوسف عبد الوىاب

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

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات
ممثل الوزير المكمف بالتجارة
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
ممثمة الوزير المكمف بالعدل
ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية
ممثل الوالي

الصفة الييئة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم التطبيقية
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي
ممثل منتخب عن األساتذة عموم الطبيعة والحياة
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والمغات
ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد عموم البيطرة
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00فيفري  4000يعدل القرار رقم  70المؤرخ في  00مارس 4004
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت  -المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يونيو سنة 2001والمتضمن إنشاء جامعة ورقمة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  3منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،

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

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقم  06المؤرخ في  5جانفي  2012الذي يحدد القائمة االسمية األعضاء مجمس إدارة ورقمة،المعدل والمتمم.

يقــــــرر

المادة األولى :يعدل ويتمم الجدول بالقرار رقم  06المؤرخ في  5جانفي  ،2012المعدل والمتمم والمذكور أعاله،
كما ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-0األعضاء المعينون:
االســم والمقــب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمــــة
الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

-قادري محمد العيد

رئيس

-زكور محمد عبد الرزاق

عضو

-مداني بن عمي

عضو

صديقي مصطفى-بصديق مستور

-بن منصور الربيع

عضو

-زوبير أحمد

عضو

-حروز عبد العزيز

عضو

-بوخاري إدريس

عضو

-الطيب بمولة

عضو

-مزيان محمد

عضو

-معاذ عماد الدين

عضو

-حمادين بمقاسم

عضو

-منينة موسى

-حني محمد األخضر

األستاذ محمد مـباركي

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية

ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية

ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات.
ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجم

ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

ممثل ال ـوالي

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00فيفري  4000يعدل القرار رقم  00المؤرخ في  02مارس 4004
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  273-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001والمتضمن إنشاء جامعة قالمة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  66المؤرخ في  15مارس  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةقالمة ،المعدل.
يقــــــرر
المادة األولى :يعدل ويتمم الجدول بالقرار رقم  66المؤرخ في  15مارس  ،2012المعدل والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

األعضاء المنتخبون:االســم والمقــب
أومدور رابحيمس محمد عثمانبن يونس عبد العزيزغياط شريفبوصنوبرة مسعودطولقي الديقدادرة شايبزقادة شوقيبويران رودةفركوس عميبكوش جمال الدينىميسي عصام-زنو محمد زكريا

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمــة أعضـــاء مجمـــس إدارة جامعـــة ورقمـــــة
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة.
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون.
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير.
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق و والعموم السياسية
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والمغات
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات.
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات.
ممثل منتخب عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة

"....................................والباقي بدون تغيير.".......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00فيفري  4000يعدل القرار رقم  0000المؤرخ في  40ديسمبر 4000
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  10-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة 2009

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  1011المؤرخ في  26ديسمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة سعيدة.
يقــــــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  1011المؤرخ في  26ديسمبر  ،2013والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سعيـــــدة

-0األعضاء المعينون:
الصفــة القطــــــاع
االسم والمقب
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
رئيس
خالدي عبد القادر
ممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو
عبد السالم شمس الدين عبد القادر
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
عضو
طرفاية ميمود
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
عضو
فكراش عمار
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
عضو
عينة محمد
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
عضو
عثماني يحي
ممثل الوزير المكمف بالعدل حافظ األختام
عضو
محي الدين سميمان
ممثل الوزير المكمف بالتجارة
عضو
كتيتة فؤاد
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
عضو
خميفة عيسى
ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة
عضو
غزلي عاشور
ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
عضو
نعامة سميمان
ممثل الوزير المكمف باالتصال
عضو
ذبيح رضوان
ممثل الوالي
عضو
مالل بن احمد
"........................................والباقي بدون تغيير."...............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00فيفري  4000يعدل القرار رقم  70المؤرخ في  00مارس 4004
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم رقم  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة 1984والمتعمق بتنظيم جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  3منو،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار  71المؤرخ في  19مارس  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةوىران لمعموم والتكنولوجيا ،المعدل.
يقــــ ــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  71المؤرخ في  19مارس  ،2012المعدل والمذكور أعاله ،كما

ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار..
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـ

األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

-0األعضاء المنتخبون:
الصفــة
االسم والمقب
جابر عبد الرزاق
زمعالش مقني قادة
مدني محمد
صداق عيسى
دباب عبد القادر
بمبشير أحمد حفيظ
بمقاضي خالد
خياط بمقاسم
معمر اليواري
تابت أول نور الدين
بودشار عائشة
مختاري أحمد
بوعزة عبد الحق
عقيد مصطفى

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطــــــاع

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعة والحياة
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اليندسة الكيربائية
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية.
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اليندسة الميكانيكية
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الكيمياء
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الفيزياء
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي
ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  404مؤرخ في  00فيفري  4000يتضمن تأىيل جامعة سعيدة لمتكوين
لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنة

 ، 1998المتعمق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدل والمتمم ،السيما
المادتين  9و 113ومنو،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

األول1023-

|

98

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  10-09في محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة  ،2009يتضمن إنشاءجامعة سعيدة.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادتين  9و 113من المرسوم التنفيذي رقم  254-98المؤرخ في  17غشت

سنة  ، 1998المعدل والمتمم ،المذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تأىيل جامعة سعيدة لمتكوين
لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو.
المادة  :4تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
المادة  :0يبقى التأىيل المفتوح بموجب ىذا القرار ساري المفعول لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء من تاريخ إمضائو
مع التقيد بأحكام المادتين  12و  115من المرسوم التنفيذي رقم  254-98المؤرخ في  17أوت 1998
المذكور أعاله.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا

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

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار رقم  404المؤرخ في  00فيفري 4000
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
جامعة سعيدة
لغة وأدب عربيحقوقفيزياءإلكتروتقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00فيفري  4000يتضمن تأىيل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة
لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنة

 ،1998المتعمق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدل والمتمم ،السيما
المادتين  9و 113ومنو،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة ،2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة ،2008يتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادتين  9و  113من المرسوم التنفيذي رقم  254-98المؤرخ في  17غشت سنة

 ، 1998المعدل والمتمم ،المذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة
لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو.
المادة  :4تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
المادة  :0يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعول لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء من تاريخ
إمضائو مع التقيد بأحكام المادتين  12و  115من المرسوم التنفيذي رقم  254-98المؤرخ في 17

أوت  1998المذكور أعاله.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير المدرسة العميا لألساتذة بالقبة ،كل فيما

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

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار رقم  400المؤرخ في  00فيفري 4000
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
المدرسة العميا لألساتذة بالقبة
 الرياضيات الفيزياء الكيمياء البيولوجياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00فيفري  4000يتضمن تأىيل جامعة سطيف 4
لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنة ،1998المتعمق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدل والمتمم ،السيما
المادتين  9و 113ومنو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003المحدد لمميام والقواعد الخاصة بتنظيم وسير الجامعة المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  404-11المؤرخ في  03محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011والمتضمن إنشاء جامعة سطيف ،2
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادتين  9و  113من المرسوم التنفيذي رقم  254-98المؤرخ في  17غشت سنة

 ، 1998المعدل والمتمم ،المذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تأىيل جامعة سطيف  2لمتكوين
لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو.
المادة  :4تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
المادة  :0يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعول لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء من تاريخ
إمضائو مع التقيد بأحكام المادتين  12و  115من المرسوم التنفيذي رقم  254-98المؤرخ في 17
غشت  1998المذكور أعاله.
المادة  :0تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويني ومدير جامعة سطيف ،2كل فيما يخصو بتنفيذ

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

حـرر بالجزائر في  00فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ

األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار رقم  400المؤرخ في  00فيفري 4000
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
جامعة سطيف:4
عمم النفسعمم االجتماع-لغة وأدب عربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  402مؤرخ في  42فيفري  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة ،2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  252-09المؤرخ في  19شعبان عام  1430الموافق  10غشت سنة 2009والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقــــ ــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم.
المادة  :4تحدد القائ مة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم في الجدول
الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  42فيفري 4000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية لمصحافة وعموم اإلعالم

-0األعضاء المعينون:
االسم والمقب
شريط رابح
غاشي إسماعيل
موايسي محمد
ريغي الشريف
بويعقوب الطيب
بن يزار نجيب
بن طبولة بوجمعة
مشتي خالد
بوقرة سميمان
العوفي دليمة
طوالبي شكشاك شامية
عثماني نور الدين
بميل بوعالم
شعباني سعيد

الصفــة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

-4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
موقال محمد لخضر
اوشان نادية
لمشونشي مبروك
حمزاري حكيم
احسن جاب اهلل بمقاسم
بن عربية رياض
زماش حسيبة

الصفــة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطــــــاع
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير
ممثل الوزير

المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف

بالتعميم العالي والبحث العممي
بالمالية
بالتربية الوطنية
بالتكوين والتعميم المينيين
بالوظيفة العمومية
بالداخمية والجماعات المحمية
بالشؤون الخارجية
بالموارد المائية
بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
بالتييئة العمرانية والبيئة
بالثقافة
بالشباب والرياضة
باالتصال

القطــــــاع
ممثل منتخب عن سمك األساتذة لقسم الصحافة
ممثل منتخب عن سمك األساتذة لقسم عموم اإلعالم
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المشاركين
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
الثالثي
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اموخال احسن
بقاس حسام الدين

عضو
عضو

ممثل منتخب عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  42فيفري  4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر 2001المتضمن إنشاء جامعة تيارت المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بتاريخ  02أكتوبر و  06نوفمبر.2013
يقــــ ــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة تيارت.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة تيارت بالجدول
الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة تيارت كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  42فيفري 4000

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

االسم والمقب
قيدة لحسن
دحماني يوسف
معتوق عبد القادر
شادلي عبد الحفيظ
لعربي عبد الرحمان
سي عبد اليادي
ىدية بن عودة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفــة
رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي
عميد الكمية
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسم الرياضيات
رئيس قسم اإلعالم اآللي
رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات
الثالثي
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قيدة لحسن
سنوسي عبد القادر
خروبي صحراوي
مراتي مجدد

ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" لقسم الرياضيات
مدير مخبر اإلعالم اآللي والرياضيات
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  407مؤرخ في  42فيفري  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة تيارت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر 2001المتضمن إنشاء جامعة تيارت المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بتاريخ  01أكتوبر .2013يقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة 48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة تيارت.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات لكمية الرياضيات لكمية الرياضيات
واإلعالم اآللي بجامعة تيارت بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة تيارت ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  42فيفري 4000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االسم والمقب
ىدية بن عودة
لعرابي عبد الرحمان
سنوسي عبد القادر
قيدة لحسن
عيساني مولود
تمي بن عمران
زيان محمد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفــة
رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر صنف "أ"
أستاذ محاضر صنف "ب"
أستاذ مساعد صنف "أ"
أستاذ مساعد صنف "أ"
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
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قرار رقم  400مؤرخ في  42فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم العموم والتكنولوجيا لكمية العموم التطبيقية بجامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر 2001المتضمن إنشاء جامعة تيارت المعدل والمتمم،

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

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم العموم والتكنولوجيا بتاريخ  19سبتمبر .2013يقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم والتكنولوجيا لكمية العموم التطبيقية بجامعة

تيارت.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم والتكنولوجيا لكمية العموم التطبيقية بجامعة
تيارت بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة تيارت ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  25فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

االسم والمقب

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

الصفــة

خاتمي لخضر

رئيس المجنة العممية لقسم العموم والتكنولوجيا

عبديش أحمد

أستاذ محاضر قيم "أ"

حناوي وسيمة

أستاذ محاضر صنف "ب"

دحماني أحمد

أستاذ مساعد صنف "أ"

حاجي قويدر
ريان رابح

قمو أمحمد

بومدين الشيخ

ميداوي لخضر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ محاضر صنف "ب"
أستاذ مساعد صنف "أ"
أستاذ مساعد صنف "أ"

ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ـ
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قرار رقم  400مؤرخ في  42فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم التطبيقية بجامعة تيارت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر 2001المتضمن إنشاء جامعة تيارت المعدل والمتمم،

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

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بتاريخ  19سبتمبر .2013يقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة 48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم التطبيقية بجامعة

تيارت.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم التطبيقية بجامعة
تيارت بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة تيارت ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  42فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ

االسم والمقب

األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفــة

ميموني عبد النبي

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية

مسمم يوسف

أستاذ التعميم العالي

ساحمي بمقاسم

رئيس القسم

عالوي الطيب

أستاذ محاضر قسم "أ"

سماعيمي عطاهلل

أستاذ محاضر قسم "أ"

بشيخ مصطفى

أستاذ محاضر صنف "ب"

مجاىد محمد

العربي امحمد

أسد محمد رضا

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

أستاذ مساعد صنف "أ"

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار رقم  440مؤرخ في  42فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية العموم التطبيقية بجامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر 2001المتضمن إنشاء جامعة تيارت المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بتاريخ  19سبتمبر .2013يقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة 48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية العموم التطبيقية بجامعة تيارت.
المادة  :4تحدد ا لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية العموم التطبيقية بجامعة
تيارت بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة تيارت ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  42فيفري 4000

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

االسم والمقب
سعد شممول نور الدين
قمور محمد بوتخيل
بوزيدان أحمد
الغري محمد
مداني محمد
بن عمر بدر
بوزويني محمد

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفــة
رئيس المدنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ مساعد صنف "أ"
أستاذ مساعد صنف "أ"
أستاذ مساعد صنف "أ"
أستاذ مساعد صنف "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  440مؤرخ في  42فيفري  4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء لكمية عموم المادة بجامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر 2001المتضمن إنشاء جامعة تيارت المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم الفيزياء بتاريخ  08أكتوبر .2013يقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة 48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء لكمية عموم المادة بجامعة تيارت.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء لكمية عموم المادة بجامعة تيارت بالجدول
الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة تيارت ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  42فيفري 4000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االسم والمقب
بوادي محمد
بطاىر نور الدين
حاج زيان صحراوي
ينا اهلل خميفة
بن عيسى أمال
حاليس لعجال

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفــة
رئيس المجنة العممية لقسم الفيزياء
رئيس القسم
أستاذ التعميم العالي
أستاذ محاضر صنف "أ"
أستاذ مساعد صنف "أ"
أستاذ مساعد صنف "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  444مؤرخ في  42فيفري  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم التطبيقية بجامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدل والمتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر 2001المتضمن إنشاء جامعة تيارت المعدل والمتمم،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بتاريخ  19سبتمبر .2013يقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة 48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم التطبيقية بجامعة تيارت.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية العموم التطبيقية بجامعة تيارت
بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة تيارت ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  42فيفري 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

االسم والمقب
حساين الطاىر دواجي
بوعكاز خالد
حاج بكي
أيت عامر مزيان محمد
زيدور محمد
حاج ىني عبد العزيز
رنــاك زى ـرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفــة
رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أتساذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد صنف "أ"

األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  440مؤرخ في  47فيفري  4000يعدل القرار رقم  400المؤرخ في  00مارس 4000
والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  326-12المؤرخ في  17شوال عام  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  67منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  401-11المؤرخ في  03محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع أعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بتاريخ.2014/01/23
يقـــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  67من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بجامعة قسنطينة .2
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بجامعة تيارت بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة قسنطينة  ،2كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  47فيفري 4000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

االسم والمقب
شيحة فؤاد
بحري عبد اهلل
بن العابد عبد الرحيم
بن قارة ياسين
حيمود أحمد
شيحة فؤاد
سالمي عبد الرحيم
خيري سمير
بوحجة التوفيق
حداد الزبير

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفــة
رئيس المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
مدير المعيد
مدير مساعد المكمف بالبيداغوجيا
مدير مساعد المكمف بالدراسات لما بعد التدرج
رئيس قسم التربية البدنية والرياضية
أستاذ محاضر صنف "أ"
أستاذ محاضر صنف "أ"
أستاذ محاضر صنف "ب"
أستاذ مساعد صنف "أ"
مسؤول المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  440مؤرخ في  00مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  399-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام

 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة في الجدول
الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة
-0األعضاء المعينون:
الصفة القطاع
االسم والمقب
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
رئيس
 بوكر اززة حسنيعضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
 عقوون عمرعضو ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
 سميماني بوجمعةعضو ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
 قاسمي العايشعضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
 بن قدوار صالحعضو ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
 بوالنح صالحعضو ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات
 عسمون لويزةعضو ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية
 بن بمقاسم عبد القادرعضو ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة
 بموم عمقمة دراجي-4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
 بن تميس مصباح عميمة بوطبة سييمة سمري السعيد -مرداسي نسيمة

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  440مؤرخ في  00مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426غشت سنة  2005الذي يحددميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادتان  9و  10منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  302-11المؤرخ في  22رمضان عام  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة ،السيما المادة  2منو.
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 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة

 ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  163المؤرخ في  17مايو  ،2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بتيبازة ،المعدل والمتمم.
يقـــــــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  163المؤرخ في  17مايو  ،2012المعدل والمتمم ،كما ىو

محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ

-0األعضاء المعينون:
االسم والمقب

 مزاش نصيرة زدوري حميد بولقان جيدة بمواضح خالد ارزقي محمد وعمي اكروبر كان مينة بيتر الساسي عيساوي محمد زبدة جيالني عبد الرحمان شاكر بوقرة سميمان -ايت الصديق عماد

-4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

 رحالي حجيمة -بورايو عبد الحميد

 بمحيمر ابراىيم محمودي مراد يونسي محمد ايت موىوب محمد رياض الزىرة جيمي سارة سيباني محمد -بولفعة خير الدين

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة

الصفة

رئيسة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثمة الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالتجارة
ممثل الوزير المكمف بالعدل حافظ األختام
ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة
ممثل الوزير المكمف باالتصال
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
ممثل الوالي

الصفة

القطاع

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد الحقوق والعموم السياسية
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

عضو
عضو

عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد العموم االجتماعية واإلنسانية
ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد المغة واألدب العربي

ممثل منتخب عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة

ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ـ
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قرار رقم  447مؤرخ في  00مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ال سيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  07محرم  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموم والعموم التطبيقية بتاريخ  24أكتوبر و  21نوفمبر.2013
يقـــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة أم البواقي..
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة أم البواقي بالجدول
الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة أم البواقي كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

االسم والمقب
راىم جمال
ذيب عبد الرحمان
بركاني وليد
بوجابي أمال فلاير
حرنان يمينة
ساكري جمال
قحموص محمد
تمرابط لحبيب
غديري حميم
عالمة فوزية
قميعة نور الدين
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفــــة
رئيس المجمس العممي لكمية العموم والعموم التطبيقية
عميد الكمية
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسم اليندسة الميكانيكية
رئيس قسم اليندسة الكيربائية
رئيس قسم اليندسة المدنية
رئيس قسم الري
رئيس قسم جذع مشترك عموم وتكنولوجيا
رئيس قسم ىندسة الطرائق
رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية

الثالثي
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شيباني عبد العزيز
بودشيشة عبد العزيز
بن دادة أحالم
محفوظي شوقي
ىادف أرجم
جوامبي عبد الباقي
راىم جمال
قميني ميمود
رزقي ياسين
بوداود زين الدين
معمري عبد الباقي
العايش لخميسي

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية
رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية
رئيس المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق
ممثل مصف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية
ممثل مصف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية
ممثل مصف األستاذية عن قسم اليندسة الكيربائية
ممثل مصف األستاذية عن قسم اليندسة الكيربائية
ممثل مصف األستاذية عن قسم ىندسة الطرائق
ممثل مصف األستاذية عن قسم ىندسة الطرائق
ممثل مصف األستاذية عن قسم اليندسة المدنية
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  440مؤرخ في  00مارس  4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  07محرم  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بتاريخ  06و  27نوفمبر .2013يقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار عمى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة أم البواقي.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة أم البواقي بالجدول
الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة أم البواقي كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي

الثالثي
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االسم والمقب
فوغالي باديس
لراوي العممي
بوشعشوعة رابح
العممي المكي
شيخة حفناوي
حركو ليميا
كوسة توفيق
دكدوك بمقاسم
فوغالي باديس
دكدوك بمقاسم
شاكرلقمان
طارق ثابت

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفــة
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
عميد الكمية
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسم المغة واألدب العربي
رئيس قسم المغة الفرنسية
رئيس قسم المغة االنجميزية
رئيس المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي
ممثل مصف األستاذية عن قسم المغة العربية
ممثل مصف األستاذية عن قسم المغة العربية
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  440مؤرخ في  00مارس  4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  07محرم  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بتاريخ  30أكتوبر و  13نوفمبر
 ً.2013
يقـــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار عمى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة أم البواقي.
المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة أم البواقي
بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  : 0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة أم البواقي كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000
وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي
الثالثي
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ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفــة
االسم والمقب
رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
بن نوار صالح
عميد الكمية
بوعامر أحمد زين الدين
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
موزاوي عبد الحكيم
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية.
زرزور أحمد
رئيس قسم العموم االجتماعية رئيس قسم العموم اإلنسانية
بن عبيد عبد الرحيم
رئيس قسم العموم اإلنسانية
حجام الجمعي
ممثل مصف األستاذية عن قسم العموم االجتماعية
مصمودي زين الدين
ممثل مصف األستاذية عن قسم العموم االجتماعية
بوزيد نبيل
ممثل مصف األستاذية عن قسم العموم اإلنسانية
بن نوار صالح
ممثل عن األستاذية المساعدين قسم "ا"
بخوش وليد
ممثل عن األستاذية المساعدين قسم "ا"
بميردوح كوكب الزمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عموم األرض واليندسة المعمارية بجامعة أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  07محرم  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية عموم األرض واليندسة المعمارية بتاريخ  29أكتوبر و 10نوفمبر .2013
يقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار عمى تحديد

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم األرض واليندسة المعمارية بجامعة أم البواقي.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم األرض واليندسة المعمارية بجامعة أم

البواقي بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة أم البواقي كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

الثالثي
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االسم والمقب
مزوز السعيد
عداد محمد الشريف
شواي السعيد
بوساحة أحمد
زدام اربح
موجاري مسعود
كحال كمال
خياري عبد القادر
مزوز السعيد
قديسة شيرزاد

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفــة
رئيس المجمس العممي لكمية عموم األرض واليندسة المعمارية
عميد الكمية
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسم الجيولوجيا
رئيس قسم عموم األرض والكون
رئيس قسم اليندسة المعمارية
ممثل مصف األستاذية عن قسم الجيولوجيا
ممثل مصف األستاذية عن قسم اليندسة المعمارية
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  20منو ،المعدل والمتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  10-09المؤرخ في  07محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

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

 وبناء عمى محاضر انتخاب ممثمي األساتذة في المجمس العممي لمجامعة.يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  20من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعيدة.

المادة  : 2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعيدة بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  : 0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

الثالثي
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ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

االسم والمقب

الصفـــــة

برزوق بمقومان

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

مصباحي حبيب

نائب مدير الجامعة مكمف بالتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل

والشيادات وكذا التكوين العالي في التدرج

غمياس عبد القادر

نائب مدير الجامعة مكمف بالتنمية واالستشراف والتوجيو

سميماني ميمود

نائب مدير الجامعة مكمف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث

ممولي الغوثي

عميد كمية العموم

العممي في ما بعد التدرج

بومدين العربي

عميد كمية التكنولوجيا

سعيدي الشيخ

عميد كمية الحقوق والعموم السياسية

بن حميدة محمد

عميد كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

بكري عبد الحميد

عميد كمية العموم االجتماعية واإلنسانية

حزاب عبد الكريم

رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا

مزراري شارف

رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون

عباس محمد

رحموني عمي

طيبي بن عمي

عميد كمية اآلداب والمغات

رئيس المجمس العممي لكمية العموم

رئيسة المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية

عبد اهلل موسى

رئيس المجمس العممي لكمية االجتماعية واإلنسانية

زروقي ابراىيم

رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

أمين عبد المالك

ممثل األساتذة من مصف األستاذية بكمية التكنولوجيا

حرطاني قادة

ممثل األساتذة من مصف األستاذية بكمية التكنولوجيا

قندوسي عبد الجبار

ممثل األساتذة من مصف األستاذية بكمية العموم

قندوزي توفيق

ممثل األساتذة من مصف األستاذية بكمية العموم

جاللي بومدين

ممثل األساتذة من مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات والفنون

بمقندوز اليواري

ممثل األساتذة من مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات والفنون

حفيان محمد

ممثل األساتذة من مصف األستاذية لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية

لريد محمد أحمد

ممثل األساتذة من مصف األستاذية لكمية الحقوق والعموم السياسية

نقادي حفيظ

ممثل األساتذة من مصف األستاذية لكمية الحقوق والعموم السياسية

صوار يوسف

ممثل األساتذة من مصف األستاذية لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

دياب زقاي

ممثل األساتذة من مصف األستاذية لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

كادون عبد الدايم

أستاذ بجامعة سيدي بمعباس

رابح خناثة

أستاذ بجامعة معسكر

اسماعيل زوبير

ممثل عن األساتذة المساعدين

باسود عبد المالك

ممثل عن األساتذة المساعدين

ادريس خوجة جميمة

مسؤولة المكتبة المركزية لمجامعة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

الثالثي
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قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  ،4000يعدل القرار رقم  40مؤرخ في  00فيفري 4000
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة ،المتمم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،والسيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  214-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمن تحويل المدرسة الوطنية لمطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  365المؤرخ في  19مايو  ،2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس المدرسةالوطنية العميا لمبيطرة ،المتمم.
 وبناء عمى محاضر انتخاب ممثمي األساتذة في المجمس العممي لمجامعة.يقـــــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  29المؤرخ  03فيفري سنة  ،2013المتمم ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ

-0األعضاء المعينون:

االسم والمقب
منصور خوجة فاتحبرزم فمةمزايب ساميةمراد بمحدادبن ساسي قدورمحمبي ناصراحمد شوقي الكريم بوغالم-قريم ناصر

-4األعضاء المنتخبون:

االسم والمقب
عيسى مريمبن ميدي مريم ىندزعواني محمدحرحورة خالدبوقارة يوسفرافع حفيظةمرابط لينا-عثماني أمين

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية لمبيطرة

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

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثمة الوزير المكمف بالمالية
ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات
القطاع
ممثمة منتخبة عن األساتذة واألساتذة المحاضرين لقسم ما قيل العيادي
ممثمة منتخبة عن األساتذة واألساتذة المحاضرين لقسم العيادي
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثمة منتخبة عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة
الثالثي
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قرار رقم  402مؤرخ في  00مارس  ،4000يعدل القرار رقم  000مؤرخ في  42نوفمبر  4004الذي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،والسيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  160-10المؤرخ في  15رجب عام  1431الموافق  28يونيو سنة 2010والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  436المؤرخ في  25نوفمبر  ،2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران المعدل.
يقـــــــــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  436المؤرخ في  25نوفمبر  ،2012المعدل ،والمذكور أعاله،

كما ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران
-0األعضاء المعينون:
القطاع
الصفة
االسم والمقب
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
رئيس
 دردور عائشةممثمة الوزير المكمف بالمالية
عضو
 صغير محمدممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
عضو
 قميل احمدممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
عضو
طويل عبد القادرممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
عضو
 تابتي قمرة-4األعضاء المنتخبون:

االسم والمقب
 حبار نور الدين إبراىيم جمول احمد سميم مراح اليواريبن عبد الرحمان فتيحةبممختار رضواننايت سميمان ياسين-بن يتقة يوسف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

الثالثي
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قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  4000يتضمن تغيير تسمية وحدة تسيير مشروع إنشاء

الشبكة المعموماتية القطاعية لمتعميم العالي والبحث العممي ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  102المؤرخ في  8أبريل سنة  ،2010والمتضمن إنشاء وحدة تسيير مشروع إنشاء الشبكةالمعموماتية القطاعية لمتعميم العالي والبحث العممي.
يقــــرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تغيير تسمية مشروع الشبكة المعموماتية القطاعية لمتعميم العالي والبحث

العممي ،المنشأة بالقرار رقم  102المؤرخ في  8أبريل  ،2010والمذكور أعاله ،وتحديد مياميا
وتشكيميا وسيرىا.
المادة  :4تستبدل تسمية وحدة تسيير مشروع إنشاء الشبكة المعموماتية القطاعية لمتعميم العالي والبحث العممي

بتسمية "وحدة متابعة مشروع إنشاء الشبكة المعموماتية القطاعية لمتعميم العالي والبحث العممي" ،وتدعى
في صمب النص "الوحدة".
المادة  :0تتولى الوحدة متابعة مشروع الشبكة المعموماتية القطاعية لمتعميم العالي والبحث العممي.
وفي ىذا اإلطار ،تتكفل بما يأتي:
 تحضير دفتر المواصفات التقنية لدفتر الشروط الختيار مكتب الدراسات المكمف بمشروع الشبكةالمعموماتية القطاعية لمتعميم العالي والبحث العممي،
 إبداء الرأي حول المواصفات التقنية لدفتر المعد من طرف مكتب الدراسات الختيار مؤسسة انجازالمعموماتية القطاعية لمتعميم العالي والبحث العممي،
 إبداء الرأي حول الجوانب التقنية لممشروع المقدم من طرف مؤسسة انجاز الشبكة المعموماتية القطاعيةلمتعميم العالي والبحث العممي،
 مساعدة مكتب الدراسات أثناء مدة المشروع ،السيما من خالل فحص مطابقة ميامو مع األحكام التقنيةلدفتر الشروط ،والمصادقة عمى كل حل تقني أو تكنولوجي من شأنو المساىمة في انجاز الشبكة
المعموماتية القطاعية لمتعميم العالي والبحث العممي ،طبقا لممعايير المعمول بيا.
المادة  :0يرأس الوحدة األمين العام لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،وتتشكل من األعضاء اآلتية:
 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين، المدير العام لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية، مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات، مدير الشبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال الجامعية، مدير التنمية واالستشراف، -مدير الدراسات القانونية واألرشيف،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 مدير الموارد البشرية،-

المادة
المادة
المادة
المادة

مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي،
عضوان ( )2مكمفان بالدراسات والتمخيص،
مدير مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني،
مدير المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي،

 عادل منصور ،خبير  ،ممثال عن الندوة الجيوية لجامعات الوسط، صايف رياض ،خبير ،ممثال عن الندوة الجيوية لجامعات الشرق، ميصابيح بالحدري ،خبير ،ممثل عن الندوة الجيوية لجامعات الغرب. : 2يمكن أن تستعين الوحدة بكل شخص من شأنو أن يساعدىا في اشغاليا.
 : 0تتولى مديرية الشبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال الجامعي ،أمانة الوحدة.
 : 7تمغى األحكام المخالفة لمقرار رقم  102المؤرخ في  8أبريل سنة  2010والمذكور أعاله.
 :0يكمف األمين العام لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية
لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قرار رقم  407مؤرخ في  00مارس  ،4000يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  34منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  11-09المؤرخ في  07محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة المدية ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يقـــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  34من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغات –جامعة المدية-
المادة  :4تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات –جامعة المدية -األقسام التالية:
 قسم المغة واألدب العربي، -قسم المغات األجنبية،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 قسم الفنون،المادة  :0تكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية  ،كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  ،4000يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  34منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  11-09المؤرخ في  07محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة المدية ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  34من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية – جامعة المدية.-
المادة  :4تنشأ لدى كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية – جامعة المدية -األقسام التالية:
 قسم العموم االجتماعية، قسم العموم اإلنسانية، قسم عموم اإلعالم واالتصال،المادة  :0تكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية  ،كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  ،4000يتمم القرار رقم  00المؤرخ في  04أفريل  4000والمتضمن
إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير لدى جامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  34منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  10-09المؤرخ في  07محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة المدية ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  60المؤرخ في  12أفريل  2009والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصاديةوالعموم التجارية وعموم التسيير لدى جامعة سعيدة.
يقـــــــرر
المادة األولى :تتم المادة  2من القرار  60المؤرخ في  12أفريل  2009والمذكور أعاله كما يأتي:
"المادة  :4تنشأ لدى كمية العموم االقتصادية ،التجارية وعموم التسيير –جامعة سعيدة– األقسام التالية:

 قسم العموم االقتصادية، قسم العموم التجارية، قسم عموم التسيير"،المادة  :4يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سعيدة  ،كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  ،4000يتمم القرار رقم  070المؤرخ في  40ماي  4004والمتضمن
إنشاء األقسام المكونة لمعيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت ،المتمم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  30منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  205-08المؤرخ في  6رجب عام  1429الموافق  9يوليو سنة 2008والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تيموشنت،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  170المؤرخ  23ماي  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد العموم والتكنولوجيالدى المركز الجامعي بعين تيموشنت ،المتمم.
يقــــــــرر

المادة األولى :تتمم المادة  2من القرار رقم  170المؤرخ  23ماي  ،2012المتمم والمذكور أعاله ،كما يأتي:
"المادة  :4ينشأ لدى معيد العموم والتكنولوجيا –المركز الجامعي بعين تيموشنت -األقسام التالية:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 قسم اليندسة المدنية،-

قسم
قسم
قسم
قسم
قسم

اليندسة الميكانيكية،
اليندسة الكيربائية،
ىندسة الماء والمحيط،
الرياضيات واإلعالم اآللي،
عموم المادة،

 قسم عموم الطبيعة والحياة".المادة  :4ي كمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي بعين تيموشنت ،كل
فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  ،4000يتمم القرار رقم  070المؤرخ في  40ماي  4004والمتضمن
إنشاء األقسام المكونة لمعيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت ،المعدل والمتمم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  30منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  205-08المؤرخ في  6رجب عام  1429الموافق  9يوليو سنة 2008والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تيموشنت،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  171المؤرخ  23ماي  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد اآلداب والمغات لدىالمركز الجامعي بعين تيموشنت ،المعدل والمتمم.
يقــــرر
المادة األولى :تتمم المادة  2من القرار رقم  171المؤرخ  23ماي  ،2012المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،كما
يأتي:
"المادة  :4ينشأ لدى معيد اآلداب والمغات – المركز الجامعي بعين تيموشنت  -األقسام التالية:
 قسم المغة واألدب العربي، قسم اآلداب والمغة الفرنسية، قسم اآلداب والمغة االنجميزية، -قسم العموم االجتماعية".

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :4تكمف كل من السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين والسادة مدير التكوين العالي في
مرحمة التدرج ومدير المركز الجامعي بعين تيموشنت ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في
النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  404مؤرخ في  00مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادتان  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  11-09المؤرخ في  07محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة المدية ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  78المؤرخ في  17مارس  2010والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموماالقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية.
يقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  34من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية.
المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة
المدية ،في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ

األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية
الصفـــــة
االسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
حميدوش عمي
رئيس المجمس العممي لمكمية
مكيد عمي
رئيس قسم عموم التسيير
حمداني محي الدين
رئيس قسم العموم االقتصادية
عموطي لمين
رئيس قسم العموم التجارية
سعداوي موسى
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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رميدي عبد الوىاب
يرقي حسين
غريبي أحمد
بوفاسة سميمان
حميدي يوسف
بوشنافة الصادق
سرار عمر
مولوج كمال
تراسراست عبد السالم
خروبي بالل
بوخالفة أحمد
بن عروس رضوان
مصطفاوي موسى

مدير مخبر
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم التسيير
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم التسيير
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العموم التجارية
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العموم االقتصادية
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العموم االقتصادية
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عموم التسيير
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم العموم االقتصادية
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم العموم التجارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة المديــــة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادتان  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  11-09المؤرخ في  07محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة المدية ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  78المؤرخ في  17مارس  2010والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموماالقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المدية.
يقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة المدية.
المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة المدية ،في الجدول الممحق ليذا
القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

الثالثي
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االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة المديــــة

كواديك سماعين
عبيدورة سالم
بوحدة منير
بن قرطبي عثمان
باشن مراد
عبد اهلل الحاج عبد اهلل
عنون محمد
بن تشيكو محمد
كباش نذير
حنيني صالح
أبو السعود محمد
موالىم سمير
تممساني حميم
عمار بوزيد جياللي
دبياب فريد
حساني جمال
كشيدي زيان
مولود سفيان
فزاني عمي مختار
عبدي يوسف
دحماني سيد عمي
عمور محجوب

الصفـــــة

عميد الكمية ،رئيس
رئيس المجمس العمم لمكمية
رئيس قسم اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللي
رئيس قسم ىندسة الطرائق والبيئة
رئيس قسم ىندسة المواد
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم ىندسة الطرائق والبيئة
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم ىندسة الطرائق والبيئة
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللي

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللي
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم ىندسة المواد
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم ىندسة المواد
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم ىندسة الطرائق والبيئة
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللي
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم ىندسة المواد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادتان  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001والمتضمن إنشاء جامعة تيارت ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  46المؤرخ في  24فيفري  2010والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصاديةوالتجارية وعموم التسيير بجامعة تيارت.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

يقــــــــرر
الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة
تيارت.
المادة  :4تحدد القائمة ا السمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تيارت،

في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ

االسم والمقب

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تيارت

شريط عابد
دحو عبد الكريم
سعيداني سعيد
بخوش أحمد
سويد محمد السعيد
يماني خالدية أمينة ليمى
قنيشي محمد
بغداد سمير
كركرة خالد
شعبان محمد أيوب
العربي عبد القادر
عماري عبد القادر

الصفـــــة

عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسم عموم التسيير
رئيس قسم العموم التجارية
رئيس قسم العموم االقتصادية
ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عموم التسيير
ممثمة منتخبة عن الطمبة لقسم العموم التجارية
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم العموم االقتصادية
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  402مؤرخ في  00مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  37منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001والمتضمن إنشاء جامعة تيارت ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  45المؤرخ في  24فيفري  2010والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلنسانيةواالجتماعية بجامعة تيارت.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تيارت ،في الجدول

الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

االسم والمقب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تيارت

تاج محمد
شرف عبد الحق

موىوب مراد
رمضاني حسين
غمبازة جمال
لكحل فيصل
مقبول الضاوية
سالمي عبد القادر
خضار محمد
تونين محمد

الصفـــــة

عميد الكمية ،رئيس
رئيس المجمس العممي لمكمية

رئيس قسم العمم االجتماعية
رئي قسم العموم اإلنسانية
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن الطمبة لقسم العمم االجتماعية
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم العمم اإلنسانية
ممثل منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  37منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001والمتضمن إنشاء جامعة تيارت ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  47المؤرخ في  24فيفري  2010والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الحقوق والعمومالسياسية بجامعة تيارت.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

يقـــــــرر
الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة تيارت.

المادة  :4تحدد القائ مة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة تيارت ،في الجدول الممحق
ليذا القرار.

المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

االسم والمقب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة تيارت

بن عمارة أحمد
فتاك عمي
بمقنيشي الحبيب
بوغرار صالح
بمفضل محمد
كوراك محمد

بممختار مصطفى
رقاد عبد الغني

الصفـــــة

عميد الكمية ،رئيسة
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسم الحقوق
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم الحقوق

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  407مؤرخ في  00مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادتان  37و 39منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001والمتضمن إنشاء جامعة تيارت ،المعدل والمتمم،

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

 وبمقتضى القرار رقم  43المؤرخ في  24فيفري  2010والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية عموم الطبيعةوالحياة بجامعة تيارت.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

يقــــــــرر

الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة تيارت.
المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة تيارت ،في الجدول الممحق
ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

االسم والمقب
نيار عبد المطيف
معتوق أمحمد
بن بقارة مراد
قمور الجياللي
دالل عبد القادر
حساني عبد الكريم
بن ختو عبد القادر
طباك سوىيمة
عطيل مختار
بيكارة عمار
بودعاية الميمود
حسين عبد العزيز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قائمة أعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة تيارت
الصفـــــة
عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسم عموم الطبيعة والحياة
رئيس قسم التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية
مدير مخبر
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم الطبيعة والحياة
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عموم الطبيعة والحياة
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية
ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  ،4000الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية معيد عموم البيطرة بجامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادتان  61و 63منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001والمتضمن إنشاء جامعة تيارت ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  48المؤرخ في  24فيفري  2010والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمجمس معيد عمومالبيطرة بجامعة تيارت.
يقـــــــرر
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  61من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد عموم البيطرة بجامعة تيارت.
المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد عموم البيطرة بجامعة تيارت ،في الجدول الممحق ليذا

القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

االسم والمقب
بن عمو بوعبد اهلل
غازي خيرة
بنية أحمد رضا
عميرات مختار
نيار عبد المطيف
عقاد الحبيب
بوكراع العيد
حمودي عبد الحق
زيدان خالد
حميدة ىواري
عياد محمد أمين
سمطاني عبد الوىاب
فتحي ميمون
عبدون عبد القادر
شاوش روبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قائمة أعضاء مجمس معيد عموم البيطرة بجامعة تيارت
الصفـــــة
مدير المعيد ،رئيسا
رئيسة المجمس العممي لمكمية
رئيس قسم الصحة الحيوانية
رئيس قسم البيوطبي
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم الصحة الحيوانية
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم البيوطبي
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم البيوطبي
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم الصحة الحيوانية
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  400مؤرخ في  00مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمــس إدارة جامعة الجزائر 4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  340-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر  ،2المتمم ،السيما المادة  2منو.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــرر
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر .2
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر  2في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ين شر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر 4

-0األعضاء المعينون:
االسم والمقب
بوخزاطة جمال
فورار لعبيدي عيسى
بجادي عبد الرحيم
سمسوم عائشة
ياسف خير الدين
بركاتي آكمي
بتروني مراد
قيراط كريمة
عالد محمد

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

-4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
غريب مختار
حامي نجية
مسباعي محمد
حنفي عائشة
دليوح عبد الحميد
عارف غريبي
حمري يوسف
بن عمي لخضر
منتصر مميكة
حمزة صدارة

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

الصفـــــة
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة
ممثمة الوزير المكمف بالسياحة والصناعة التقميدية
ممثل الوالي
الييئة
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
ممثمة منتخبة عن األساتذة لكمية اآلداب والمّغات
ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد الترجمة
ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد اآلثار
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين ّ
وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين ّ
ممثمة منتخبة عن الطّمبة
طمبة
ممثل منتخب عن ال ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  420مؤرخ في  00مارس  ،4000يعدل القرار رقم  000المؤرخ في  40نوفمبر 4004
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  247-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمن إنشاء جامعة خميس مميانة ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  440المؤرخ في  28نوفمبر  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة خميس مميانة،
يقـــــــــرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  440المؤرخ في  28نوفمبر  ،2012والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

-0األعضاء المعينون:
االسم والمقب
زغدار أحمد
بوسنان عبد الكريم
خضرون أعمر
مزيان عبد اهلل
محمد دواجي محمد
شرابطة مختار
لعرك محمد
عجابي قادة
صحراوي بشير
بختي عمي محمد لمين
بوناب الصادق
بوجمعة زروق
بن مبارك محمد
قراش إبراىيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة
الصفـة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث اعممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالعدل
ممثل الوزير المكمف بالتجارة
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
ممثل الوزير المكمف بالرياضة
ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة
ممثل الوزير المكمف بالفالحة
ممثل الوزير المكمف بالصيد البحري والموارد الصيدية
ممثل الوالي

"..................................والباقي بدون تعيير."..................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قرار رقم  420مؤرخ في  02مارس  ،4000يعدل القرار رقم  02المؤرخ في  04مارس 4004
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء إدارة جامعة باتنة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  05ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة 2013والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عام  1409الموافق أول غشت سنة 1989والمتضمن إنشاء جامعة باتنة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  3منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  65المؤرخ في  12مارس  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةباتنة ،المعدل.
يقــــــــرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  65المؤرخ في  12مارس  ،2012المعدل والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  02مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ

األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة

-0األعضاء المعينون:
االسم والمقب

الصفـة

القطاع

بوطرفاية أحمد

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي

بن لخمف عبد الحق

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

بمقيدوم محمد

قدوري أبو األرباح

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين

شيياب صالح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

قرابسي محمد لمين

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة

عيشاوي عبد المطيف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة

عمري بدير

زقادي محمد

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف باالتصال

برتيمة عبد الوىاب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالشؤون الدينية

مباركي مراد

بزقندورة عبد اهلل

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدل

عياش العايب

عضو

ممثل الوالي

عضو

عياط جمال

عضو

خوجة الحاج إدريس

عضو

بوعزيز الساسي

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي

ممثل الوزير المكمف بالصحة

ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة

ممثل الوزير المكمف بالصناعة
ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة

"...........................................والباقي بدون تغيير."...............................................
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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قرار رقم  424مؤرخ في  02مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمركز البحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
بمقتضى المرسوم رقم  307-85المؤرخ في  5ربيع الثاني عام  1406الموافق  17ديسمبر سنة ،1985المتضمن إنشاء مركز البحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية ،المعدل والمتمم،
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة ، 2011الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة
 21منو،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  21من المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام
 1432الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والمذكور أعاله ،تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمركز البحث في االقتصاد المطمق من أجل التنمية كما يأتي:
 بالنسبة لباحثي المركز:
عبدو عبد الرحمان رئيس،بن قرنة محمد،بمعربي ياسين،حمودة نصر الدين،موزات محمد صايب،خالد كريم،لعساسي منذر، بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز:
بدراني سميمان،بويعقوب أحمد،خرباشي حميد،بمميوب محمد شريف، بالنسبة لمباحثين الجزائريين القاطنين بالخارج:
قاسمي فريد،محيو أحمد،سوام محند سعيد.المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  02مارس 4000

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي
الثالثي
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قــرار رقم  420مؤرخ في  00مارس  4000يعدل القرار رقم  07المؤرخ في  02مارس 4004

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بسكرة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  219-98المؤرخ في  13ربيع األول عام  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  3منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  67المؤرخ في  15مارس  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةبسكرة ،المعدل.
يقـــــــــرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  67المؤرخ في  15مارس  ،2012المعدل ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ

-0األعضاء المعينون:
االسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بسكرة
الصفـة

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
رئيس
بن زيان عبد الباقي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو
عسول صالح
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
عضو
قاسي حاتم
ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية
عضو
يعقوبي دحدوح
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
عضو
ميدي يوسف
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
عضو
بوضياف محمد شارف
ممثل الوزير المكمف بالعدل
عضو
جاىمي حسان
ممثل الوزير المكمف بالتجارة
عضو
لشخب سيف الدين
ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة
عضو
كبور عمور
ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
عضو
دوسن إبراىيم
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية
العتروس كمال
ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة
عضو
يخمف مكي
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية
عضو
مزركت بمعيد
ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجم
عضو
بن شاوي مراد
ممثل الوالي
عضو
سممي فوضيل
"...................................والباقي بدون تعيير."..................................................
ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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قرار رقم  420مؤرخ في  00مارس  ،4000يعدل القرار رقم  000المؤرخ في  40نوفمبر 4000
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر0

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر  ،3السيما المادة  2منو،

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

 وبمقتضى القرار رقم  918المؤرخ في  26نوفمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة الجزائر.3

يقـــــــــرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  918المؤرخ في  26نوفمبر  ،2013والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدول الممحق بيذا الق ارر.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

-0األعضاء المعينون:
االسم والمقب

األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر0
الصفـة

القطاع

فورار لعيدي عيسى

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

خالدي وردية

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين

صبوعة عبد العزيز

عبة محمودي

رئيس

عضو

ياسف خير الدين

عضو

بغداد الدايج نور الدين

عضو

خرباش عبد السالم

عضو

برشيش سامية حرم حمزة

عضو

بن سعيد محمود
نيبوش أحسن

السعدي شيباح

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي

ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي

ممثل الوزير المكمف بالشؤون الخارجية

ممثل الوزير المكمف بالتجارة

ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة

ممثل الوزير المكمف باالتصال

ممثمة الوالي

"............................................والباقي بدون تعيير."..............................................
ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قــرار رقم  420مؤرخ في  00مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  398-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011الذي يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادتان  20و 21منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  96-12المؤرخ في  8ربيع الثاني عام  1433الموافق أول مارس سنة ،2012المتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  20من المرسوم التنفيذي رقم  398-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام

 1432الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والمذكور أعاله ،يعين بصفتيم أعضاء المجمس العممي
لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية ،األشخاص اآلتية أسماؤىم:

*السيدات والسادة:

شاوش رمضان
برقوق
المستاري
القورصو
فرفرة
حمادة
حاريتي
صالح
لبدالوي
محمدي
طالب اإلبراىيمي
تميوين
يحياوي
عشوي
حموش

زبير،
أمحند،
جياللي،
محمد،
ياسين،
حسان،
حكيم،
خنور،
حسين،
فريدة،
خولة،
حبيب،
جمال،
مصطفى،
عبد الحفيظ.

رئيس المجمس العممي،

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي
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قرار رقم  427مؤرخ في  00مارس  4000يعدل القرار رقم  000المؤرخ في  47نوفمبر  4004الذي يحدد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوى ارن

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1426الموافق ديسمبر سنة 2005ال ذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،والسيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  161-10المؤرخ في  15رجب عام  1431الموافق  28يونيو سنة ،2011المتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  439المؤرخ في  27نوفمبر  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران.
يقــــــــرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  439المؤرخ في  27نوفمبر  ،2012والمذكور أعاله ،كما ىو

محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ـ

األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران

-0األعضاء المعينون:

الصفة

القطاع

االسم والمقب

-دردور عائشة

رئيس

ممثمة الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي

-قميل احمد

عضو

-صغير محمد

طويل عبد القادر-ثابتي قمرة

-4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين

عضو
الصفة
عضو

ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين

بوداوود امينة-فرحات محمد ياسين

عضو

-حفيس لياس

عضو

-بحوص فايزة

-قاتر تينيينان

ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
القطاع

عضو

-داود فتيحة

ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ممثل منتخب عن الطمبة

ممثمة منتخبة عن الطمبة

ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ
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قــرار رقم  420مؤرخ في  40مارس  ،4000يتضمن إنشاء األقسام المكونة

لمعيد العموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  34منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة الجمفة ،المعدل والمتمم
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  34من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
إنشاء األقسام المكونة لمعيد العموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية –جامعة الجمفة.-
المادة  :4تنشأ لدى معيد العموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية –جامعة الجمفة -األقسام التالية:
 قسم النشاط البدني والرياضي والتربوي، قسم التدريب الرياضي النخبوي، قسم النشاط الرياضي المكيف.المادة  :0يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الجمفة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  400مؤرخ في  40مارس  ،4000يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لكمية اآلداب والمغات والفنون لدى جامعة الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  34منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة الجمفة ،المعدل والمتمم
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  34من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغات والفنون –جامعة الجمفة.-
المادة  :4تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات والفنون –جامعة الجمفة -األقسام التالية:
 قسم المغة واألدب العربي، قسم المغات األجنبية، قسم الفنون،المادة  :0يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الجمفة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  400مؤرخ في  40مارس  ،4000يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  34منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة الجمفة ،المعدل والمتمم
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  34من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية – جامعة الجمفة.-
المادة  :4تنشأ لدى كمية العموم االجتماعية واإلنسانية –جامعة الجمفة -األقسام التالية:
 قسم العموم االجتماعية، قسم ،العموم اإلنسانيةالمادة  :0يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الجمفة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40مارس 4000

ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ
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وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي
الثالثي
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قــرار رقم  404مؤرخ في  40مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة 4

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  162-13المؤرخ في  4جمادى الثانية عام  1434الموافق  15ابريل سنة 2013والمتضمن إنشاء جامعة البميدة  ،2السيما المادة  2منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة .2

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة  2في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
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-0األعضاء المعينون:
االسم والمقب
زغدار أحمد

زقاري نجيب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة 4
الصفـة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية

رئيس

شيكاوي عبد الكريم

عضو

قشاو محمد اليادي

عضو

دودو عبد العزيز

عضو

عياش أحمد

عضو

دردق مميكة

سماعيمي الحاج
عيساوي محمد

عمر يحي مراد

محي الدين عثمان

األستاذ محمد مـباركي

عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث اعممي

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
ممثل الوزير المكمف بالشؤون الخارجية

ممثل الوزير المكمف بالعدل

ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة

ممثل الوزير المكمف بالتجارة

ممثل الوالي

الثالثي
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 -4األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

الصفـة

القطاع

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

الوالي بوجمعة

عضو

عمرو خميل

عضو

عيادي سعيد

خضراوي ساسية

عضو

عقيمي فاطمة الزىراء

عضو

ممبوس ياسين

عضو

زرف فؤاد

بن قانة محمد

لخضاري أحمد
صالحي بالل

عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والمغات

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية البحوث والعموم السياسية

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ممثل منتخب عن الطمبة
ممثل منتخب عن الطمبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قــرار رقم  400مؤرخ في  40مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عموم المادة بجــامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  44منو،
المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر 2001المتضمن إنشاء جامعة تيارت المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية عموم المادة بتاريخ .2013/12/18يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم المادة بجامعة تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم المادة بجامعة تيارت بالجدول الممحق بيذا
القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة تيارت كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40مارس 4000

ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ
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األول 1023-

|

145

االسم والمقب
بمعربي الحبيب
ذىبي عبد القادر
دبداب منصور
بن ىبال الحاج
بطاىر نور الدين
دريسي مخطارية
بوادي محمد
بمعربي الحبيب
بن رابح بوضياف
سنوسي جمال
حاليس لعجال
بوعزة عمار
حوزي أحمد

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفــــــة
رئيس المجمس العممي لكمية عموم المادة
عميد الكمية
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والعالقات الخارجية
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسم الفيزياء
رئيس قسم الكيمياء
رئيس المجنة العممية لقسم الفيزياء
ممثل عن أساتذة التعميم العالي لقسم الفيزياء
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ا" لقسم الفيزياء
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"
ممثل مخبر اليندسة المساعدين قسم "أ"
مدير مخبر اليندسة الفيزيائية
مدير مخبر التركيب والتحفيز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  400مؤرخ في  40مارس  4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية بجــامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ، 2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  44منو،
المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر 2001المتضمن إنشاء جامعة تيارت المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية بتاريخ  13أكتوبر .2013يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية بجامعة تيارت.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية بجامعة تيارت بالجدول الممحق
بيذا القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة تيارت كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  40مارس 4000
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وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي
الثالثي
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االسم والمقب

اسماعيمي عط اهلل

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية العموم التطبيقية

بمفضل عامر مزيان محمد
قمو أحمد

عميد الكمية
نائب العميد المكمف بالبحث العممي والعالقات الخارجية

بوعكاز خالد

رئيس قسم اليندسة الكيربائية

قمور محمد بودخيل
ساحمي بمقاسم

نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسم اليندسة الميكانيكية

حاجي قويدر
سعد شممول نور الدين
حساين دواجي الطاىر

رئيس قسم اليندسة المدنية
رئيس قسم العموم والتكنولوجيا
رئيس قسم الصناعة الصناعية

عابد بمقاسم

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية

خاتمي بمخير
ميموني عبد النبي

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية
رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية

بوزيدان أحمد
اسماعيمي عط اهلل
عبديش أحمد

ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ا" لقسم اليندسة الميكانيكية
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ا" لقسم اليندسة الميكانيكية
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" لقسم اليندسة الميكانيكية

حدوش كمال
عالوي الطيب
مسمم يوسف

مدير مخبر التكنولوجيا الصناعية
مدير مخبر اليندسة الطاقوية وىندسة اإلعالم اآللي
مدير مخبر اليندسة الكيربائية والبالزما

القري محمد
بن سطالة الطيب
بن فرحات سميرة

ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" لقسم اليندسة الكيربائية
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "ا"
مسؤول المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  402مؤرخ في  42مارس  4000يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس معيد عمم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  61و63
منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  401-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة،2
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  424المؤرخ في  12نوفمبر  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمجمس معيد عممالمكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة.2
يقـــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  61من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد عمم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة .2
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد عمم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة  ،2في الجدول

الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ

االسم والمقب

حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس معيد عمم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة 4
الصفــــة

بن السبتي عبد المالك

مدير المعيد ،رئيسا

مزيش مصطفى
بوكر اززة كمال

رئيس قسم المكتبات ومراكز التوثيق
رئيس قسم التقنيات األرشيفية

نابتي محمد الصالح

قموح ناجية

بطوش كمال
عكنوش نبيل

لمحنط يوسف

كشار صبرينة
بولعقيربة مولود
كامل خالد

ديمش خولة

رئيس المجمس العممي لممعيد

مديرة مخبر

مدير مخبر
منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ممثمة منتخبة عن الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  400مؤرخ في  42مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة 4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  61و63
منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  401-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  422المؤرخ في  12نوفمبر  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمجمس معيد عموموتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة .2
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  61من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة .2
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة
قسنطينة  ،2في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة 4

االسم والمقب

الصفة

بحري عبد اهلل

مدير المعيد رئيسا

حيمود أحمد
مرتات محمد

رئيس قسم التربية البدنية والرياضية
مدير مخبر

مشيش عمي

رئيس المجمس العممي لممعيد

مسعود بورغدة محمد
شيخة فؤاد

مدير مخبر
مدير مخبر

بوحجة توفيق
بن محمد (م) جيزيري سيام

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

بوطبزة النواري

خالدي جمال
زعبوب أحمد شوقي

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم التربية البدنية والرياضية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  407مؤرخ في  42مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قسنطينة4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  401-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  350المؤرخ في  24أكتوبر  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموماإلنسانية واالجتماعية بجامعة قسنطينة .2
يقـــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قسنطينة.2
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قسنطينة ،2في الجدول
الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قسنطينة4
الصفة
االسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
خروف حميد
رئيس المجمس العممي لمكمية
بحوض أحمد
رئيس قسم التاريخ
بن لحرش عبد العزيز
رئيس قسم الفمسفة
دحدوح رشيد
رئيس قسم عمم االجتماع
زردومي أحمد
مديرة مخبر
قشي فاطمة الزىراء
مدير مخبر
حصاص ربيع
مدير مخبر
دليمي عبد الحميد
مدير مخبر
فياللي كمال
مدير مخبر
مدبوح لخضر
مدير مخبر
بوقميع عمي
مدير مخبر
مرابط األمنة
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عمم االجتماع
بشاينية سعد
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم التاريخ
مومن العمري
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
بولدروع عبد الكريم
ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين
أغضابنة الطارس
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عمم االجتماع
بن سويسي السعيد
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم التاريخ
لعناني صالح الدين
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم الفمسفة
يخمف زكرياء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  400مؤرخ في  42مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية عمم النفس وعموم التربية بجامعة قسنطينة4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و39
منو،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  401-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011

والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  423المؤرخ في  12نوفمبر  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية عمم النفسوعموم التربية بجامعة قسنطينة .2
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عمم النفس وعموم التربية بجامعة قسنطينة.2
المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عمم النفس وعموم التربية بجامعة قسنطينة  ،2في الجدول

الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية عمم النفس وعمـوم التربية بجامعة قسنطينة 4

االسم والمقب

الصفــــة

لوكيا الياشمي

عميد الكمية ،رئيسا

رواق حمودي

رئيس المجمس العممي لمكمية

بوشموخ محفوظ

رئيس قسم عمم النفس

لبيض عبد المجيد

رئيس قسم عموم التربية

رواق عبمة

مدير مخبر

معاليم صالح

مدير مخبر

العايب رابح

مدير مخبر

ىاروني موسى

مدير مخبر

كربوش عبد الحميد

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عمم النفس

بن عبد المالك عبد العزيز

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

شتيح كنزة

ممثمة منتخبة عن الطمبة لقسم عموم التربية

عبود حياة

نعمون عبد السالم

ممثمة منتخبة عن األساتذة لقسم عمم النفس

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

عمواش أحمد عبد المنعم

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عمم النفس

شمغوم حسين

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ

الثالثي
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قــرار رقم  400مؤرخ في  42مارس 4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

مجمس كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قسنطينة4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  401-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  421المؤرخ في  12نوفمبر  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية التكنولوجياتالحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قسنطينة .2
يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة
قسنطينة .2
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قسنطينة،2

في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ

األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قسنطينة4

االسم والمقب

سحنون زايدي

زعرور نصر الدين
خالدي محمد خير الدين
معمري رمضان
بوفايدة محمود
زغيب نادية
محمد بن محمد
شاوي عالوة
مصطفاوي سيام
غانم خدوجة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة

عميد الكمية ،رئيسا

رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسم عموم الحاسوب وتطبيقاتو
رئيس قسم تكنولوجيات البرمجيات ونظام المعمومات
مدير مخبر
ممثمة منتخبة عن األساتذة لقسم تكنولوجيات البرمجيات ونظام المعمومات
ممثمة منتخبة عن األساتذة لقسم تكنولوجيات البرمجيات ونظام المعمومات
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم الحاسوب وتطبيقاتو
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم الحاسوب وتطبيقاتو
ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين

الثالثي
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بوخالفة كمال
قطاش سمراء
سعدو فتيحة
إحسان محمد
ديممي ياسين

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم تكنولوجيات البرمجيات ونظام المعمومات
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عموم الحاسوب وتطبيقاتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  470مؤرخ في  42مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة قسنطينة4
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و39
منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  401-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  352المؤرخ في  24أكتوبر  2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموماالقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة قسنطينة.2
يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة قسنطينة .2
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة

قسنطينة ،2في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـ

حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة قسنطينة4

االسم والمقب

موساوي عبد النور
بوعشة مبارك
دىان محمد
بن رمضان العربي
سحنون محمد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة

عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسم عموم التسيير
رئيس قسم العموم التجارية

رئيس قسم العموم االقتصادية
الثالثي
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شمام عبد الوىاب

مدير مخبر

روابح عبد الباقي

منتخب عن األساتذة لقسم العموم االقتصادية

مرداوي كمال

منتخب عن األساتذة لقسم العموم التجارية

بن حسين ناجي
م ارزقة صالح

بن تركي عز الدين

مدير مخبر

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم التسيير

منتخب عن األساتذة لقسم العموم التجارية

منصوري محمد الشريف

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

بن مغسولة مصطفى زكرياء

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عموم التسيير

رزوق حسان

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم العموم االقتصادية

لوصيف عمار
العايب حسام

مشيش السعيد

بوسنة سميمان

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين

ممثل منتخب عن الطمبة لقسم العموم التجارية

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  470مؤرخ في  42مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجمفة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و39
منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة الجمفة ،المعدل والمتمم،

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

 وبمقتضى القرار رقم  327المؤرخ في  03ديسمبر  2009والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموماالقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجمفة.
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجمفة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجمفة،
في الجدول الممحق ليذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـ

األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجمفة
الصفة
االسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
طعيبة أحمد
رئيسة المجمس العممي لمكمية
الحدي نجوية
رئيس قسم العموم التجارية
سالت محمد مصطفى
رئيس قسم عموم التسيير
بن أحمد لخضر
رئيس قسم العموم االقتصادية
شويكات محمد
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم االقتصادية
حميدة المختار
ممثمة منتخبة عن األساتذة لقسم عموم التسيير
بمخيري فاطمة
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
خالدي محمد
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
رابحي المختار
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
جاب اهلل يوسف
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
رحماني النعاس
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم العموم التجارية
حيرش عبد القادر
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عموم التسيير
تومي أبو بكر الصديق
ممثمة منتخبة عن الطمبة لقسم العموم االقتصادية
دماني أمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  474مؤرخ في  42مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

 ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و39
منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة الجمفة ،المعدل والمتمم،

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

 وبمقتضى القرار رقم  330المؤرخ في  03ديسمبر  2009والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية عموم الطبيعةوالحياة بجامعة الجمفة.

يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الجمفة.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعض اء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الجمفة ،في الجدول الممحق
ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الجمفة
الصفة
االسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
مختار بوعالم لحرش
رئيس المجمس العممي لمكمية
عزوزي بالل
رئيس قسم البيولوجيا
لختي محمد زايد
رئيس قسم عموم الفالحة وعموم البيطرة
قيت إبراىيم
رئيس قسم عموم األرض والكون
بن خميف عمر
مدير مخبر
حاكم أحسن
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم الفالحة وعموم البيطرة
عبعوب كومي عبدو
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم عموم الفالحة وعموم البيطرة
نجيمي بوزيد
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
عمراوي عبد الالوي
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
جداوي فريد
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
عزوزي جمال
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
تيسة بمقاسم
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عموم الفالحة وعموم البيطرة
بشيري إسماعيل
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم األرض والكون
شطيبي نور الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  470مؤرخ في  42مارس  4000يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة الجمفة ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  331المؤرخ في  03ديسمبر  2009والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموموالتكنولوجيا بجامعة الجمفة.
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة الجمفة.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة  :4تحدد القائم ة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة الجمفة ،في الجدول الممحق ليذا
القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة الجمفة
الصفة
االسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
بن الشيخ بوبكر
رئيس المجمس العممي لمكمية
حاشي إبراىيم الخميل
رئيس قسم الرياضيات واإلعالم اآللي
يونسي عبد الحفيظ
رئيس قسم عموم المادة
قديم أحمد
رئيس قسم العموم والتكنولوجيا
متيش لحسن
مدير مخبر
معيوف عبد الحميم
ممثمة منتخبة عن األساتذة لقسم العموم والتكنولوجيا
متيش أمال بياء
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العموم والتكنولوجيا
اسبط يحي
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
بوخمخال لمين
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
قزيم جنال
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
شيخاوي عبد اهلل
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
قاسم مراد
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم عموم المادة
مقاق لخضر
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم العموم والتكنولوجيا
خاضر عبد الرحمان
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي
بن العايب زكرياء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  470مؤرخ في  42مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  37و 39منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمن إنشاء جامعة الجمفة ،المعدل والمتمم،

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

 وبمقتضى القرار رقم  331المؤرخ في  03ديسمبر  2009والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الحقوقوالعموم السياسية بجامعة الجمفة.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

يقـــــــــرر
الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الجمفة.
المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الجمفة ،في الجدول
الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الجمفة
الصفة
االسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
حمادي نور الدين
رئيس المجمس العممي لمكمية
مختاري مراد
رئيس قسم الحقوق
بن أحمد عبد المنعم
رئيس قسم العموم السياسية
نوري النعاس
مدير مخبر
خنيش سنوسي
مدير مخبر
لحرش أسعد محاسن
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم الحقوق
بن داود إبراىيم
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم العموم السياسية
عز الدين مسعود
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
الكر محمد
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين
معيزة عيسى
ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
مد السعدية
ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
أمحمد زينب
ممثل منتخب عن الطمبة لقسم الحقوق
قاسم الطاىر
ممثمة منتخبة عن الطمبة لقسم العموم السياسية
رمضاني مريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
قــرار رقم  472مؤرخ في  42مارس  4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  215-92المؤرخ في  20ذي القعدة عام  1412الموافق  23مايو سنة ، 1992المتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي ،المعدل والمتمم،
السيما المادة  4منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011والذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما
المادة  13منو،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
يقـــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  13من المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام
 1432الموافق  24نوفمبر سنة  2011والمذكور أعاله تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي ،كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

السيدة يحياوي زايدي رشيدة ،ممثمة وزير التعميم العالي والبحث العممي ،رئيسا،السيد زبوج محمد ،ممثال عن الوزير المكمف بالمالية،السيدة قالز ويزة ،ممثمة عن الوزيرة المكمفة بالثقافة،-السيد قادري مصطفى ،ممثال عن الوزير المكمف بالتربية الوطنية،

السيد عابد محمد ،ممثال عن الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،السيد آيت احسن رابح ،ممثال عن الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية،السيد بن ديب محمد ،ممثال عن الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،-السيد ريابي زاكي زىير ،ممثال عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين.

بالنسبة لممديرية العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي :

-السيد تومي ذىبي

بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:
-السيد بوزيان محمد،

-السيد سنوسي بن عبو،

بالنسبة لمباحثين:

السيد بن جبار بمعيد،-السيدة راحو يمينة،

بالنسبة لمستخدمي دعم البحث:
-السيد عرابي ميدي،

األعضاء اآلخرين:

السيدة رمعون نورية/مديرة المركز،السيد داود محمد/مدير وحدة بحث،السيد عطوي براىيم/مدير وحدة بحث،-السيد يعالوي احمد/مدير وحدو بحث،

-السيد بكوش عمارة/رئيس المجمس العممي.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  42مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي
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قــرار رقم  470مؤرخ في  40مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الصحافة بالمدرسة الوطنية لمصحافة وعموم اإلعالم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عام  1426الموافق  24سبتمبر سنة 2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  32منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  252-09المؤرخ في  19شعبان عام  1430الموافق  10غشت سنة 2009المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم،

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

 -وبناء عمى محضر اجتماع النتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم الصحافة بتاريخ  05مارس .2014يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  32من المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عام

 1426الموافق  24سبتمبر  2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة
بتنظيميا وسيرىا ،والمذكور أع اله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم الصحافة بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الصحافة بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم
اإلعالم بالجدول الممحق ليذا القرار.

المادة  : 0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير المدرسة الوطنية لمصحافة وعموم اإلعالم،
كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االسم والمقب

سعيد لوضيف

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصف ــة

رئيس المجنة العممية لقسم الصحافة

بوشعمة عمجية

رئيسة القسم

فاطمة كبور

أستاذ مساعدة قسم "أ"

شريف دريس

أحمد كاتب

مميكة بوخاري

مميكة لعمودي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ مساعدة قسم "أ"

أستاذة محاضرة قسم "ب"

أستاذة مساعدة قسم "ب"

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الثالثي
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قــرار رقم  477مؤرخ في  40مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم اإلعالم بالمدرسة الوطنية لمصحافة وعموم اإلعالم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عام  1426الموافق  24سبتمبر سنة 2005الذي يح دد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  32منو،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  252-09المؤرخ في  19شعبان عام  1430الموافق  10غشت سنة 2009المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم،

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

 وبناء عمى محضر اجتماع النتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم الصحافة بتاريخ  05مارس .2014يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  32من المرسوم التنفيذي رقم  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عام

 1426الموافق  24سبتمبر  2005الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة
بتنظيميا وسيرىا ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم عموم اإلعالم بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية عموم اإلعالم بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم
اإلعالم بالجدول الممحق ليذا القرار.

المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير المدرسة الوطنية لمصحافة وعموم اإلعالم،
كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  40مارس 4000

وزير التعميم العالي والبحث العـممي

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

االسم والمقب

بمقاسم مصطفاوي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم

فاطمة الزىراء طايبي موساوي

رئيسة القسم

نوال فرحتية

أستاذة محاضرة قسم "ب"

براىيم براىيمي

أستاذ التعميم العالي

نسرين سعدون

أستاذة مساعدة قسم "أ"

أمينة شمامي

أستاذة مساعد قسم "أ"

مميكة جوزي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ محمد مـباركي

أستاذة مساعدة قسم "أ"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قــرار رقم  470مؤرخ في  00مارس  ،4000يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة بومرداس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  312-13المؤرخ في  5ذي القعدة عام  1434الموافق  11سبتمبر سنة ،2013المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدل والمتمم،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  15-10المؤرخ في  12جانفي  2010المعدل والمتمم لممرسوم رقم 189/98المؤرخ في  1998/06/02المتضمن إنشاء جامعة بومرداس،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر اجتماع النتخاب المجمس العممي لكمية الحقوق بتاريخ  11و  14مارس .2014يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة بومرداس.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة بومرداس بالجدول الممحق ليذا

القرار.
المادة  :0تكمف مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ومدير جامعة بومرداس كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00مارس 4000

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

االسم والمقب

بولعراس فتحي
أعراب بمقاسم
يوسف أمال

أوصيف السعيد
سايح محمد
الكرية محمد
فورار جمال
سياخن مصطفى
بولعراس فتحي
بودربالة صالح الدين
عمروش عبد الوىاب
عوادي لخضر
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وزير التعميم العالي والبحث العـممي
األستاذ محمد مـباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفــــــة

رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق
عميد الكمية
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية

نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسم القانون العام
رئيس قسم القانون الخاص
رئيس قسم العموم السياسية
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ا" لقسم القانون العام
ممثل عن األساتذة المحاضرين فيم "أ" لقسم العموم السياسية
ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" لقسم القانون الخاص
ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "ا"
مسؤول المكتبة
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 بقـرار رقم  33مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد جبـار ياسين ،أستاذ محاضر قسم " أ " كمسؤول
فريق ميدان التكوين "عـموم وتكنولوجيا" بجامعة سوق أىراس.

 بقرار رقم  34المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد صيد مداني ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم وتكنولوجيا" بجامعة سوق أىراس ،لمدة ثالث ( )03سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  35المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد غيد عبد الحق  ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم المادة " بجامعة سوق أىراس ،لمدة ثالث ( )03سنوات.
 بقرار رقم  36المؤرخ في  29جانفي  ، 2014تنيي ميام السيد دىيسي عبد القادر ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة سوق أىراس.

 بقرار رقم  37المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد عميرات عبد الكريم ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة سوق أىراس ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة.

 بقرار رقم  38المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد لزعـر عمي بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم اقتصادية ،تسيير وعـموم تجارية" بجامعة سوق أىراس ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  39المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد قاسمي فيصل ،أستاذ محاضر قسم " أ " بصفتو
مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة سوق أىراس.

 بقرار رقم  40المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيدة لوكام سميمة ،أستاذة محاضرة قسم "أ" بصفتو
مسؤولة عن فريق ميدان التكوين "لغة وأدب عـربي" بجامعة سوق أىراس.

 بقرار رقم  41المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد صـاري محمد ،بصفتو مسؤول عن فريق ميدان التكوين
"لغة وأدب عـربي" بجامعة سوق أىراس ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  42المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد مجرام محمد الصالح ،بصفتو مسؤول عن فريق ميدان
التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة سكيكدة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  43المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد بوجمعة بوزيد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم المادة" بجامعة سكيكدة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  44المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد نـوار أحمد ،بصفتو مسؤول عن فريق ميدان التكوين
"رياضيات واعالم آلي" بجامعة سكيكدة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  45المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد بن سعيد رابح أستاذ محاضر قسم " أ " ،بصفتو
مسؤول عن فريق ميدان التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة سكيكدة.

 بقرار رقم  46المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد مزجري اليامين ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم الطبيعة والحياة" بجامعة سكيكدة ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  47المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد كورتل فريد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة سكيكدة  ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  48المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد بوالقمح يوسف ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "حقوق وعموم سياسية" بجامعة سكيكدة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.
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 بقرار رقم  49المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد قيرة إسماعيل ،أستاذ ،كمسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم انسانية واجتماعية" بجامعة سكيكدة.

 بقرار رقم  50المؤرخ في  29جانفي  ،2014يتضمن تعيين مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم إنسانية
واجتماعية" بجامعة سكيكدة.

 بقرار رقم  51المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد مريان موسى ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"لغة وأدب عربي" بجامعة سكيكدة ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  52المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد عمقمة جمال ،أستاذ محاضر قسم "أ" كمسؤوال عن
فريق ميدان التكوين "عموم األرض والكون" بجامعة بسكرة.

 بقرار رقم  53المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد بن عباس مصدق ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم األرض والكون" بجامعة بسكرة ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  54المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد مفتاح صالح ،بصفتو مسؤول عن فريق ميدان
التكوين "عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة بسكرة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  55المؤرخ في  29جانفي  ،2014إعادة تجديد تعيين السيد مفتاح عبد الجميل ،بصفتو مسؤوال عن
فريق ميدان التكوين "حقوق وعـموم السياسية" بجامعة بسكرة ،لمدة ثالث ( )3سنوات ابتداء.

 بقرار رقم  56المؤرخ في  29جانفي  ،2014إعادة تجديد تعيين السيد بن غـنيسة نصر الدين ،بصفتو مسؤوال
عن فريق ميدان التكوين "آداب ولغات أجنبية" بجامعة بسكرة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  57المؤرخ في  29جانفي  ،2014تجديد تعيين السيد دبمة عـبد العـالي ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عـموم إنسانية واجتماعية " بجامعة بسكرة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  58المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد زرزة طاىـر ،أستاذ محاضر قسم "أ" ،كمسؤوال عن
فريق ميدان التكوين "عـموم وتكنولوجيا" بجامعة قسنطينة ،بسبب إلغاء الييكمة.

 بقرار رقم  59المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد بوفندي توفيق ،أستاذ محاضر قسم "أ" كمسؤول
عن فريق ميدان التكوين "عـموم المادة" بجامعة قسنطينة ،بسبب إلغاء الييكمة.

 بقرار رقم  60المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد معمري رمضان ،أستاذ محاضر قسم "أ" كمسؤول
عن فريق ميدان التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة قسنطينة ،بسبب إلغاء الييكمة .

 بقرار رقم  61المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيدة يخمف نادية ،أستاذة ،كمسؤولة عن فريق ميدان
التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة قسنطينة ،بسبب إلغاء الييكمة.

 بقرار رقم  62المؤرخ في  29جانفي  ، 2014تنيى ميام السيد لعروق اليادي ،أستاذ ،كمسؤوال فريق ميدان
التكوين "عـموم األرض والكـون" بجامعة قسنطينة ،بسبب إلغاء الييكمة.

 بقرار رقم  63المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد شمـام عـبد الوىاب ،أستاذ ،كمسؤول فريق ميدان
التكوين "عـموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة قسنطينة ،بسبب إلغاء الييكمة.

 بقرار رقم  64المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيدة ىـاروني زىـري ،أستاذة ،كمسؤولة فريق ميدان
التكوين "آداب ولغات أجنبية" بجامعة قسنطينة ،بسبب إلغاء الييكمة.
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 بقرار رقم  65المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيدة رواق عـبمة ،أستاذة ،كمسؤولة فريق ميدان
التكوين "عـموم إنسانية واجتماعية" بجامعة قسنطينة ،بسبب إلغاء الييكمة.

 بقرار رقم  66المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد يحي الشيخ الصالح ،أستاذ ،كمسؤول فريق ميدان
التكوين "لغة وأدب عـربي" بجامعة قسنطينة ،بسبب إلغاء الييكمة.

 بقرار رقم  67المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد بالل عـز الدين ،بصفتو مسؤول فريق ميدان التكوين
"عـموم وتكنولوجيا" بجامعة قسنطينة.1

 بقرار رقم  68المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد بوفنـدي توفيق ،بصفتو مسؤول فريق ميدان التكوين
"عـموم المـادة" بجامعة قسنطينة ،1لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  69المؤرخ في  29جانفي  ،2014تعين السيدة عـايب نادية ،بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان التكوين
"رياضيات واعالم آلي" بجامعة قسنطينة ،1لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة.

 بقرار رقم  70المؤرخ في  29جانفي  ،2014تعين السيدة يخمف نادية ،بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان التكوين
"عـموم الطبيعة والحياة" بجامعة قسنطينة ،1لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  71المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد مـرمى رمضان  ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عـموم األرض والكـون" بجامعة قسنطينة ،1لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  72المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد بـودراع بمقاسم ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"حقوق وعـموم السياسية" بجامعة قسنطينة ،1لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  73المؤرخ في  29جانفي  ،2014تعين السيدة ىـاروني زىري ،بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان
التكوين "آداب ولغات أجنبية" بجامعة قسنطينة ،1لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  74المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد يحي الشيخ صالح ،بصفتو مسؤول عن فريق ميدان
التكوين "آداب وأدب عربي" بجامعة قسنطينة ،1لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  75المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد بمفضل الشيخ ،أستاذ محاضر قسم "أ" كمسؤول
عن فريق ميدان التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة تيـارت.

 بقرار رقم  76المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد ميموني عبد النبي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة تيـارت ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  78المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد لتيقي أحمد أستاذ ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عموم األرض والكون" بجامعة تيـارت.

 بقرار رقم  79المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد معتوق أمحمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم واألرض والكون" بجامعة تيارت لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  80المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد حاشي براىيم الخميل ،أستاذ محاضر قسم "أ"
كمسؤول فريق ميدان التكوين "عموم و تكنولوجيا" بجامعة الجمفة.

 بقرار رقم  81المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد حفيفة أحمد ،بصفتو مسؤوال فريق ميدان التكوين "عموم
و تكنولوجيا" بجامعة الجمفة لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.
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 بقرار رقم  82المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى السيد بوكزي العربي ،أستاذ محاضر قسم "أ" كمسؤوال فريق
ميدان التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة الجمفة.

 بقرار رقم  83المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد مسممي فريد ،بصفتو مسؤوال فريق ميدان التكوين
"رياضيات واعالم آلي" بجامعة الجمفة ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  84المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد عزوزي بالل ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة الجمفة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.
 بقرار رقم  85المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد بن عمية حميد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "حقوق وعموم سياسية" بجامعة الجمفة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  86المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد بوكربوط عزالدين ،أستاذ محاضر قسم "أ"
كمسؤول عن فريق ميدان التكوين "عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة الجمفة.

 بقرار رقم  87المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد سعيدوني جمال الدين ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة قسنطينة ،2لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  88المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعيين السيد شرابي عبد العزيز ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة قسنطينة ،2لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة.

 بقرار رقم  89المؤرخ في  29جانفي  ،2014تعين السيدة رواق عبمة ،بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان التكوين
"عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة قسنطينة ،2لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  90المؤرخ في  29جانفي  ، 2014يجدد تعيين السيد خميسة محمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة المسيمة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  91المؤرخ في  29جانفي  ،2014إعادة تجديد تعيين السيد نقاب محمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين " عموم المادة " بجامعة المسيمة ،لمدة ثالث ( )3سنوات ،ابتداء من تاريخ  19سبتمبر .2013

 بقرار رقم  92المؤرخ في  29جانفي  ، 2014يجدد تعيين السيد بن حميدوش نور الدين ،بصفتو مسؤوال عن
فريق ميدان التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة المسيمة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  93المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد بيمولي فيصل ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم الطبيعة والحياة " بجامعة المسيمة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  94المؤرخ في 29جانفي  ، 2014يعين السيد بمعجوز حسين ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة المسيمة ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  95المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد ضيف عبد المالك ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "آداب ولغات أجنبية" بجامعة المسيمة ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  96المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد عكة زكريا ،أستاذ محاضر "أ" كمسؤوال فريق
ميدان التكوين "عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة المسيمة.

 بقرار رقم  97المؤرخ في  29جانفي  ، 2014يعين السيد قـدوري رابح ،بصفتو مسؤوال فريق ميدان التكوين "عموم
إنسانية واجتماعية" بجامعة المسيمة ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.
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 بقرار رقم  98المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد بوخرص رمضان ،بصفتو مسؤوال فريق ميدان
التكوين "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة المسيمة ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  99المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد زىـار محمد ،بصفتو مسؤوال فريق ميدان التكوين "لغة
وأدب عربي" بجامعة المسيمة ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة.

 بقرار رقم  100المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد مصطفاوي مسعود ،أستاذ محاضر قسم "أ"
كمسؤول فريق ميدان التكوين "عـموم وتكنولوجيا" بجامعة برج بوعريرج.
 بقرار رقم  101المؤرخ في  29جانفي  ،2014تعين السيدة شوتري حسينة ،بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان
التكوين "عـموم وتكنولوجيا" بجامعة برج بوعريرج ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  102المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد قاسيمي صوفي ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عـموم وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي عين تيموشنت ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة.

 بقرار رقم  103المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد بوزيد عبد الرزاق ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عـموم المادة" بجامعة برج بوعريريج ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  104المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد بن واضح عـمي ،أستاذ محاضر قسم "أ"
كمسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عـموم الطبيعة والحياة" بجامعة برج بوعريرج.

 بقرار رقم  105المؤرخ في  29جانفي  ،2014تعين السيدة بومرفق صباح ،بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان
التكوين "عـموم الطبيعة والحياة" بجامعة برج بوعريرج ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  106المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد جيطمي محمد الصغير ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عـموم اقتصادية تسيير وعموم تجارية" بجامعة برج بوعريرج لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة

واحدة فقط.

 بقرار رقم  107المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيدة عـروي حورية ،بصفتيا مسؤولة عن فريق
ميدان التكوين "لغة وأدب عربي" بجامعة برج بوعريرج ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  108المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد بن عالية صالح الدين ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عموم المادة" بالمركز الجامعي تيسمسيمت ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  109المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد بن واضح أحمد األمين ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بالمركز الجامعي تيسمسيمت ،لمدة ثالث ( )3سنوات
قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  110المؤرخ في  29جانفي  2014،يعين السيد بمحسين محمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "لغة وأدب عربي" بمركز الجامعي تيسمسيمت ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  111المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد بن بمقاسم سفيان ،أستاذ محاضر قسم "أ"
كمسؤول عن فريق ميدان التكوين "عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة الجزائر.3

 بقرار رقم  112المؤرخ في  29جانفي  ، 2014يعين السيد حشماوي محمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة الجزائر ، 3لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة.
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 بقرار رقم  113المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد كرية محمد ،أستاذ محاضر قسم "أ " كمسؤول
عن فريق ميدان التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة المدية.

 بقرار رقم  114المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد تممساني عبد الحميم ،كمسؤول عن فريق ميدان
التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة المدية ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  115المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد دكار إلياس ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم المادة" بجامعة المدية ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.
 بقرار رقم  116المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد عـالش بوعالم ،بصفتو ،مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة المدية ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  117المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد أومونة مصطفى ،بصفتو مسؤول عن فريق ميدان
التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة المدية ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  118المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد يرقى حسين ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة المدية ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  119المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد سعيدي جمال ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة الشمف ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  120المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد غربي محمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "حقوق وعموم سياسية" بجامعة الشمف ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  121المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد تقية محمد الميدي المدعو حسن ،أستاذ
محاضر قسم "أ" مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة الشمف.

 بقرار رقم  122المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد تقية بمعالم عبد القادر ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة الشمف ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  123المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد بن جـدو بوطالبي ،أستاذ محاضر قسم "أ"
كمسؤول عن فريق ميدان التكوين "عموم وتقنيات البدنية والرياضية" بجامعة الشمف.

 بقرار رقم  124المؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد تركي أحمد ،أستاذ محاضر قسم "أ" كمسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عموم وتقنيات البدنية والرياضية" بجامعة الشمف ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة.

 بقرار رقم  125المؤرخ في  29جانفي  ،2014إعادة تجديد تعيين السيد حمودة مسعود ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة أدرار ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  125المؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد حمودة مسعود ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة أدرار ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  126المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد بن أطيالح عمي ،أستاذ محاضر قسم "أ"
كمسؤول عن فريق ميدان التكوين "عموم المادة" بجامعة أدرار.

 بقرار رقم  127المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد عـماري محمد ،أستاذ محاضر قسم "أ" كمسؤول
عن فريق ميدان التكوين "رياضيات واعالم ألي" بجامعة أدرار.
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 بقرار رقم  129المؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد عزي الدين يحي ،أستاذ كمسؤول عن فريق
ميدان التكوين "عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة أدرار.

 بقرار رقم  130المؤرخ في  29جانفي  ، 2014يعين السيد شوشان محمد الطاىر ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة أدرار ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  131مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد جعفري أحمد ،أستاذ محاضر قسم "أ" ،كمسؤول
فريق ميدان التكوين "لغة وأدب عربي" بجامعة أدرار،
 بقرار رقم  132مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد قصاصي عبد القادر ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "لغة وأدب عربي" بجامعة أدرار ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  133مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد عباس منصف ،أستاذ ،كمسؤول فريق ميدان
التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

 بقرار رقم  134مؤرخ في  29جانفي  ،2014تعين السيد عيساني عائشة ،بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان
التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا ،لثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة
واحدة فقط.

 بقرار رقم  135مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيدة حرشاوي عوفي مباركة سعيدة ،أستاذة محاضرة
قسم "أ" ،كمسؤولة فريق ميدان التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجياـ

 بقرار رقم  136مؤرخ في  29جانفي  ،2014تعين السيدة حمادوش بن حسين تراكي ،بصفتيا مسؤولة عن فريق
ميدان التكوين "عموم الطّبيعة والحياة" بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة

لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  137مؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد حركات ميسوم ،بصفقتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم األرض والكون" بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بق ارر رقم  138مؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد محفوظي شوقي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة أم البواقي ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  139مؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد زوشون بشير ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم المادة" بجامعة أم البواقي ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  140مؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد عميوش عبد الكريم ،بصفقتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة أم البواقي ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  141مؤرخ في  29جانفي 2014ـ يجدد تعيين السيد زالقي عمار ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
طبيعة والحياة" بجامعة أم البواقي ،لمدة ثالث ( )3سنوات.
التكوين "عموم ال ّ

 بقرار رقم  142مؤرخ في  29جانفي  ،2014ينيى ميام السيد غنوشي أحمد ،أستاذ محاضر قسم "أ" ،كمسؤولة
فريق ميدان التكوين "عموم األرض والكون" بجامعة أم البواقي.

 بقرار رقم  143مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد خياري عبد القادر ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم األرض والكون" بجامعة أم البواقي ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.
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 بقرار رقم  144مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد رجالي السعدي ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة أم البواقي ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  145مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيدة معمري فاطمة ،أستاذة محاضرة قسم "أ"،
كمسؤولة فريق ميدان التكوين "أدب ولغات أجنبية" بجامعة أم البواقي.

 بقرار رقم  146مؤرخ في  29جانفي  ،2014تعين السيدة مروش سارة ،بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان التكوين
"آداب ولغات أجنبية" بجامعة أم البواقي ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.
 بقرار رقم  147مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد بشير حسام ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة أم البواقي ،لمدة ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  148مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد عميرة عبد الرزاق ،أستاذ محاضر "أ" ،كمسؤول
فريق ميدان التكوين "عموم وتكنولوجيا" بجامعة جيجل.

 بقرار رقم  149مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد حسيب طارق ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم وتكنولوجيا" بجامعة جيجل ،لمدة ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  150مؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيد نويصر خير الدين ،بصفتو مسؤوال عن فريق
ميدان التكوين "عموم المادة" بجامعة جيجل ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  151مؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيدة عزام لعوير دليمة ،بصفتيا مسؤولة عن فريق
التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجاية جيجل ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  152مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد لحول مصباح ،أستاذ محاضر قسم "أ" كمسؤول
فريق ميدان التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة جيجل.

 بقرار رقم  153مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد كبيش محمد ،مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم
الطّبيعة والحياة" بجامعة جيجل ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  154مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد عيمر عبد الحفيظ ،بصفتو مسؤوال عن ميدان التكوين
"عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة جيجل ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  155مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد كاممي مراد ،بصفتو مسؤوال عن فريق التكوين "حقوق
وعموم السياسية" بجامعة جيجل ،لمدة ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  156مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد لعرج سمير ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة جيجل ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

الصالح ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
 بقرار رقم  157مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد خرفي محمد ّ
التكوين "لغة وأدب عربي" بجامعة جيجل ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  158مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد عزوز لخضر ،أستاذ ،مسؤول فريق ميدان التكوين
"عموم وتكنولوجيا" بجامعة األغواط.

 بقرار رقم  159مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد قريبيز جمول ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم وتكنولوجيا" بجامعة األغواط لمدة ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة فقط.
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 بقرار رقم  160مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد سعيدات بوبكر ،أستاذ محاضر قسم "أ" ،كمسؤول
فريق ميدان التكوين "عموم المادة" بجامعة األغواط.

 بقرار رقم  161مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد غريب عبد العزيز ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان
التكوين "عموم المادة" بجامعة األغواط لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  162مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد بن عبد الرحمان بن يطو ،أستاذ ،كمسؤول فريق
ميدان التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة األغواط.
 بقرار رقم  163مؤرخ في  29جانفي  ،2014تعين السيدة بن داود الزىرة ،بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان
التكوين "رياضيات واعالم آلي" بجامعة األغواط ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  164مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد فرحي محمد ،أستاذ محاضر قسم "أ" ،كمسؤول
فريق ميدان التكوين "عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة األغواط.

 بقرار رقم  165مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد عبيرات مقدم ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم اقتصادية ،تسيير وعموم تجارية" بجامعة األغواط لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

طاىر ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
 بقرار رقم  166مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد برايك ال ّ
"حقوق وعموم السياسية" بجامعة األغواط ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  167مؤرخ في  29جانفي  ،2014يجدد تعيين السيدة برحال قايد فتيحة ،بصفتيا مسؤولة عن فريق
ميدان التكوين "آداب ولغات أجنبية" بجامعة األغواط ،لمدة ثالث ( )3سنوات.

 بقرار رقم  168مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد بودواو حسين ،أستاذ محاضر قسم "ا" ،كمسؤول
فريق ميدان التكوين "عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة األغواط.

 بقرار رقم  169مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد داود محمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة األغواط لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  170مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد بن الشين أحمد ،أستاذ محاضر قسم "أ" ،كمسؤول فريق
ميدان التكوين "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة األغواط،

 بقرار رقم  171مؤرخ في  29جانفي  ،2014تنيى ميام السيد فريبيز محمد ،أستاذ محاضر قسم "أ" ،كمسؤول
فريق ميدان التكوين "لغة وأدب عربي" بجامعة األغواط.

 بقرار رقم  172مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد فنطازي محمد ،بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين
"لغة وأدب عربي" بجامعة األغواط ،لمدة ثالث ( )3سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة مرة واحدة فقط.

 بقرار رقم  173مؤرخ في  29جانفي  ،2014يعين السيد سالمي مختار ،مدير التطوير التكنولوجي واالبتكار،
بالمديرية العامة لمبحث العممي والتكوير التكنولوجي ممثال لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ضمن المّجنة

المشتركة المكمفة بتطبيق اتفاقية حظر األسمحة الكيميائية.

 بقرار رقم  206مؤرخ في  18فيفري  ،2014تعين األستاذة بن إيدير فتيحة بصفة مديرة وحدة البحث حول
األ قاليم البارزة والمجتمعات ،الكائن مقرىا بوالية قسنطينة ،المنشأة لدى مركز البحث العممي والتقني في عمم
اإلنسان االجتماعي والثقافي.
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 بقرار رقم  255مؤرخ في  18مارس  ،2014تعين األستاذة زالل نصيرة ،بصفة مديرة وحدة البحث بعنوان "عموم
عصبية معرفية –أرطفونيا-اضطرابات الصوت" ،المنشأة لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  258مؤرخ في  18مارس  ،2014يعين السيد بديدي بودرة عمي ،بصفة مدير قسم البحث "التشخيص
واآلليات" لمركز البحث العممي والتقني لاللحام والمراقبة،

 بقرار رقم  279مؤرخ في  31مارس  ،2014يعين السيد شبوط رضوان ،بصفة مدير مساعد لمركز البحث
العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
 بقرار رقم  280مؤرخ في  31مارس  ،2014تعين السيدة شريفي نبيمة ،بصفة مديرة قسم البحث "اليواء ،الماء
والعالج" لوحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة الممحقة بمركز البحث العممي والتقني في

التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

 بقرار رقم  281مؤرخ في  31مارس  ،2014تعين السيدة بايت نادية ،بصفة مديرة قسم البحث "تسيير النفايات
الصمبة وحماية البيئة" لوحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة الممحقة بمركز البحث العممي

والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

 بقرار رقم  282مؤرخ في  31مارس  ،2014تعين السيدة زناي لوراري جييدة ،بصفة مديرة قسم البحث "كيمياء
المواد" لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

 بقرار رقم  283مؤرخ في  31مارس  ،2014تعين السيدة بودريش ليميا ،بصفة مديرة قسم البحث "المنتوجات
الطّبيعية وعموم األغذية" لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

 بقرار رقم  284مؤرخ في  31مارس  ،2014تعين السيدة حجار حفيظة ،بصفة رئيسة قسم العالقات الخارجية
وتثمين نتائج البحث لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

 بقرار رقم  285مؤرخ في  31مارس  ،2014يعين السيد حميطوش ضياء الدين ،بصفة رئيس قسم متابعة
نشاطات البحث في التحاليل الفيزيائية لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
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