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 ......................الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  الصادرة  النصوص
 

 .المشتركة  الوزارية  القرارات
 بالمدرســة الماجســتير فــي فــرو  و شــع  فــت  يتضــم  2012 جــان ي 18 فــي مــخر  مشــتر  وزاري  قــرار -

 للســنة الم توحــة البيداغوجيــة المقاعــد عــدد يحــدد و األولــ  العســير ة بالناحيــة التقنيــا  المتعــددة العســير ة
 ...............................................................................2012-2011 الجامعية

 المتخصص التدرج بعد ما التكو   في شعبة فت  يتضم  2012 جان ي 18 في مخر  مشتر  وزاري  قرار -
 الم توحـة البيداغوجيـة المقاعـد عـدد ويحـدد األولـ  العسـير ة بالناحية التقنيا  المتعددة العسير ة بالمدرسة
 ..................................................2012-2011 الجامعية للسنة
 لألســتا  واإلقامـة النقـ  بمصـار   التك ـ  يي يـا  يحــدد 2012 في ـري  01 فـي مـخر  مشـتر  وزاري  قـرار -

 فـي البحـث بنشـااا  للقيـام المـدعو الخـارج فـي يعمـ  الـ ي الجـامعي اإلستشـ ايي الباحـث أواألسـتا  الباحث
 ...................................................................للبحث الوانية البرامج إاار
 الخـاص التخصـيص حسـا  ون قـا  إيـرادا  قايمـة يحـدد 2012 مارس 06 في مخر  مشتر  وزاري  قرار -

ـــــــــــــ ي 302.082 رقـــــــــــــم ـــــــــــــواني الصـــــــــــــندو  "  عنوانـــــــــــــ  ال  والتاـــــــــــــو ر العلمـــــــــــــي للبحـــــــــــــث ال
 .............................................................................................."التكنولوجي

 

 لقـــــراراتا
 التحضـير ة للمدرسـة العلمـي المجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحدد 2012 جان ي 03 في مخر  قرار -
 ............................................................................بوهرا  والتقنيا  العلوم في
 العقيدة لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 جان ي 03 في مخر  قرار -
 .........................اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة الدي  أصول لكلية األديا  مقارنة و 
 العلـــوم لمعهـــد العلمـــي المجلـــس ألعضـــا  اإلســـمية القايمـــة يحـــدد 2012 جـــان ي 03 فـــي مـــخر  قـــرار -

 .........................................................بتيسمسيل  الجامعي بالمريز والتكنولوجيا 
 الابيـة الدراسـا  شـهادة علـ  للحصـول اإلمتحانـا  لجـا  قايمـة يحـدد 2012 جان ي 04 في مخر  قرار -

 أفر ــــ  دورة – 2012 جــــان ي دورة) تشــــييلتها و األســــنا  وجراحــــة الصــــيدلة و الاــــ  فــــي المتخصصــــة
2012................................................................................................) 



 إعال  المتضم  2011 ديسمبر 31 في المخر  757 رقم القرار يتمم 2012 جان ي 05في مخر  قرار -
  ..................................الوانية الجامعية للجنة( 27) العشرو   و السابعة الدورة نتايج
ــــــرار - ــــــخر  ق ــــــي م ــــــة يحــــــدد 2012 جــــــان ي 05 ف ــــــس ألعضــــــا  اإلســــــمية القايم ــــــة إدارة مجل  جامع

 .................................................................................................ورقلة
ــرار يعــدل 2011 جــان ي 16 فــي مــخر  قــرار - ــم الق ــ ي ،2010 مــارس 25 فــي المــخر  91 رق  يحــدد ال

 ............................المعدل بتيسمسيل ، الجامعي المريز إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة
 تعيي  والمتضم  2010 جوا  02 في المخر  169 رقم القرار يعدل  2012 جان ي 18 في مخر  قرار -

 التكنولــوجي والتاــو ر العلمــي البحــث نشــااا  ببرمجــة الميل ــة القااعــا  بــي  المشــترية اللجنــة أعضــا 
 اإلنســــــــــــــــــــانية العلــــــــــــــــــــوم مجــــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــــي تقييمهــــــــــــــــــــا و ترقيتهــــــــــــــــــــا و وتنســــــــــــــــــــيقها

 ..................................................................................................والتار خ
 الجـامعي المريـز لـد  الحقـو   لمعهـد الميونـة األقسـام إنشا  يتضم   2012 مارس 23 في مخر  قرار -

 ...............................................................................................بتامنغس 
 المريـز لـد   اإلنسـانية العلـوم لمعهـد الميونـة األقسـام إنشا  يتضم   2012 مارس 23 في مخر  قرار -

 ......................................................................................بتامنغس  الجامعي
-2008 الجامعيـة السـنة بعنـوا  الم توحـة الليسـانس تأهيـ  يتضـم  2012 جان ي  31 في مخر  قرار -

 ...............................................................................البواقي أم بجامعة  2009
 تأهي  والمتضم  2009 جو لية أّول في المخر  199 رقم القرار ملحق يعدل جان ي  31 في مخر  قرار -

 ......................البواقي أم بجامعة  2010-2009 الجامعية السنة بعنوا  الم توحة الماستر
 2010 ســـبتمبر 7 فـــي المـــخر  302 رقـــم القـــرار ملحـــق يعـــدل  2012 جـــان ي  31 فـــي مـــخر  قـــرار -

ـــــــــ  والمتضـــــــــم  ـــــــــوا  الم توحـــــــــة الماســـــــــتر تأهي ـــــــــة الســـــــــنة بعن ـــــــــة 2011-2010 الجامعي  بجامع
 ....................................................................................................البليدة

 2009 جو ليـــة أّول فـــي المـــخر  140 رقـــم القـــرار ملحـــق يعـــدل  2012 جـــان ي  31 فـــي مـــخر  قـــرار -
 بجامعـــــــــة 2010-2009 الجامعيـــــــــة الســـــــــنة بعنـــــــــوا  الم توحـــــــــة الليســـــــــانس تأهيـــــــــ  والمتضـــــــــم 

 ...................................................................................................ورقلة
 2009 جو ليـــة أّول فـــي المـــخر  143 رقـــم القـــرار ملحـــق يعـــدل  2012 جـــان ي  31 فـــي مـــخر  قـــرار -

 القــادر عبــد األميــر بجامعــة 2010-2009 الجامعيــة الســنة بعنــوا  الم توحــة الليســانس تأهيــ  والمتضــم 
 ......................................................................................اإلسالمية للعلوم
 2011 ســـبتمبر 4 فـــي المـــخر  500 رقـــم القـــرار ملحـــق يعـــدل  2012 جـــان ي  31 فـــي مـــخر  قـــرار -

 بجامعـــــــــة 2012-2011 الجامعيـــــــــة الســـــــــنة بعنـــــــــوا  الم توحـــــــــة الليســـــــــانس تأهيـــــــــ  والمتضـــــــــم 
 ................................................................................................2الجزاير



 2009 جو ليـــة أّول فـــي المـــخر  176 رقـــم القـــرار ملحـــق يعـــدل  2012 جـــان ي  31 فـــي مـــخر  قـــرار -
 الجـــــامعي بـــــالمريز 2010-2009 الجامعيـــــة الســـــنة بعنـــــوا  الم توحـــــة الليســـــانس تأهيـــــ  والمتضـــــم 

 ..................................................................................................بميلة
ــرار - ــي مــخر  ق ــدي  يتضــم   2012 جــان ي  31 ف ــم القــرار ملحــق تع ــي المــخر  208 رق ــة أّول ف  جو لي

 بومـدي  هـواري  بجامعـة 2010-2009 الجامعيـة السـنة بعنـوا  الم توحة الماستر تأهي  المتضم  2009
 ...................................................................................التكنولوجيا و للعلوم
ـــرار  - ـــخر  ق ـــي م ـــدل  2012 جـــان ي  31 ف ـــم القـــرار ملحـــق يع ـــخر  142 رق ـــي الم  2008 أو  07 ف

ـــــــــ  والمتضـــــــــم  ـــــــــوا  الم توحـــــــــة الماســـــــــتر تأهي ـــــــــة الســـــــــنة بعن ـــــــــة 2009-2008 الجامعي  بجامع
 ..................................................................................................البليدة

 2009 جو ليـــة أّول فـــي المـــخر  145 رقـــم القـــرار ملحـــق يعـــدل  2012 جـــان ي  31 فـــي مـــخر  قـــرار -
 ســــــيدي بجامعــــــة 2010-2009 الجامعيـــــة الســــــنة بعنـــــوا  الم توحــــــة الليســـــانس تأهيــــــ  والمتضـــــم 

 ..................................................................................................بلعباس
 والمتضم  2008 أو  07 في المخر  131 رقم القرار ملحق يعدل  2012 جان ي  31 في مخر  قرار -

 ســـــــــــيدي بجامعـــــــــــة 2009-2008 الجامعيـــــــــــة الســـــــــــنة بعنـــــــــــوا  الم توحـــــــــــة الماســـــــــــتر تأهيـــــــــــ 
 ................................................................................................بلعباس

 العامـة السياسـة لقسـم العلميـة اللجنـة ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد 2012 جان ي 31 في مخر  قرار -
 ..............................................السياسية للعلوم العليا الوانية بالمدرسة المقارنة واألنظمة

 العسير ة الدراسا  لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 جان ي 31 في مخر  قرار -
 ........................................السياسية للعلوم العليا الوانية بالمدرسة واإلستراتيجية

 اإلجتمــا  علــم لقســم العلميــة اللجنــة ألعضــا  اإلســمية القايمــة يحــدد 2012 جــان ي 31 فــي مــخر  قــرار -
 ...................................السياسية للعلوم العليا الوانية بالمدرسة الدولية والعالقا  السياسي

       التحضـير ة للمدرسـة العلمـي المجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد 2012 جـان ي 31 في مخر  قرار -
 ...........................................................................بالجزاير والتقنيا  العلوم في
 القايمـة يحدد ال ي 2010 مارس 25 في المخر  92 رقم القرار يعدل 2012 جان ي 31 في مخر  قرار -

 ...................................المعدل بغرداية، الجامعي المريز إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية
 2005 أكتـــو ر 20 فـــي المـــخر  116 رقـــم المقـــرر ملحـــق يعـــدل 2012 جـــان ي  31 فـــي مـــخر  قـــرار -

 الليســانس شــهادة لنيــ  العــالي التكــو   عــرو  لضــما  المخهلــة العــالي التعلــيم مخسســا  قايمــة والمتضــم 
 .............................................................   2009 -2008 الجامعية السنة بعنوا " جديد نظام"
 و الـديتورا  شهادة عل  للحصول للتكو   جيج  جامعة تأهي  يتضم  2012 في ري   08 في مخر  قرار -

 .........................................................................منح  و الجامعي التأهي  تنظيم
 بجامعـة الاـ  لكليـة العلمـي المجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد 2012 في ـري  08 فـي مـخر  قرار -

 ...............................................................................................وزو تيزي 



 الاـ  لكليـة الاـ  لقسـم العلميـة اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار -
 ......................................................................................وزو تيزي  بجامعة

 واللغـا  اآلدا  لكليـة العلمـي المجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد 2012 في ـري  08 في مخر  قرار -
 ......................................................................................وزو تيزي  بجامعة

 لكليــة الترجمــة لقســم العلميــة اللجنــة ألعضــا  اإلســمية القايمــة يحــدد 2012 في ــري  08 فــي مــخر  قــرار -
 .....................................................................وزو تيزي  بجامعة واللغا  اآلدا 

 لكليــة ال رنســية لقسـم العلميــة اللجنــة ألعضـا  اإلســمية القايمـة يحــدد 2012 في ــري  08 فـي مــخر  قـرار -
 ......................................................................وزو تيزي  بجامعة واللغا  اآلدا 

 اإلقتصادية العلوم لكلية العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار -
 ...............................................وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم التجار ة و
 اإلقتصـادية العلـوم لقسـم العلميـة اللجنـة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار -

 .........................وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم لكلية
 التجار ـة العلـوم لقسـم العلميـة اللجنـة ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد 2012 في ـري  08 فـي مـخر  قرار -

 ....................................وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم لكلية
 لكلية التسيير علوم لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار -

 .....................................وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم
ـــرار - ـــة ألعضـــا  اإلســـمية القايمـــة يحـــدد 2012 في ـــري  08 فـــي مـــخر  ق ـــة اللجن  الهندســـة لقســـم العلمي

 .......................................................وزو تيزي  بجامعة البنا  هندسة لكلية المييانييية
 البيولوجيـة العلـوم لكلية العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار -
 ........................................................وزو تيزي  بجامعة الزراعية العلوم و
  بيوييميــا ال لقســم العلميــة اللجنــة ألعضــا  اإلســمية القايمــة يحــدد 2012 في ــري  08 فــي مــخر  قــرار -

 ..........................وزو تيزي  بجامعة الزراعية العلوم و البيولوجية العلوم لكلية والمييرو يولوجيا
ــــــرار - ــــــة يحــــــدد 2012 في ــــــري  14 فــــــي مــــــخر  ق  جامعــــــة إدارة مجلــــــس ألعضــــــا  اإلســــــمية القايم

 .................................................................................................مستغانم
ــــــرار - ــــــي مــــــخر  ق ــــــري  14 ف ــــــس ألعضــــــا  اإلســــــمية القايمــــــة يحــــــدد  2012 في  ــــــة إدارة مجل  جامع

 ................................................................................................بومرداس
 تيــــزي  جامعــــة إدارة مجلــــس ألعضــــا  اإلســــمية القايمــــة يحــــدد 2012 في ــــري  15 فــــي مــــخر  قــــرار -

 ......................................................................................................وزو
ــــــرار - ــــــة يحــــــدد 2012 في ــــــري  15 فــــــي مــــــخر  ق  جامعــــــة إدارة مجلــــــس ألعضــــــا  اإلســــــمية القايم

 ...................................................................................................تلمسا 
 الهندســـة لكليـــة العلمـــي المجلـــس ألعضـــا  اإلســـمية القايمـــة يحـــدد 2012 في ـــري  19 فـــي مـــخر  قـــرار -

 ............................................................والتكنولوجيا للعلوم وهرا  بجامعة المييانييية



 و التجار ـة و اإلقتصادية العلوم لمعهد الميونة األقسام إنشا  يتضم   2012 في ري  19 في مخر  قرار -
 ........................................................تيسمسيل  الجامعي المريز لد  التسيير علوم
ــرار - ــرار يعــدل 2012 في ــري  19 فــي مــخر  ق ــم الق ــ ي 2010 ديســمبر 2 فــي المــخر  708 رق  يحــدد ال

 وعلـــوم والتجار ـــة اإلقتصـــادية العلـــوم فـــي التحضـــير ة المدرســـة إدارة مجلـــس ألعضـــا  اإلســـمية القايمـــة
 .................................................................................................التسيير

 القايمـة يحـدد الـ ي ،2012 جـان ي 5 في المخر  06 رقم القرار يعدل 2012 في ري  19 في مخر  قرار -
 .......................................................ورقلة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية

ـــزي  لجامعـــة العلمـــي المجلـــس ألعضـــا  اإلســـمية القايمـــة يحـــدد 2012 في ـــري  20 فـــي مـــخر  قـــرار -  تي
 .....................................................................................................وزو
 في التحضير ة للمدرسة العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  25 في مخر  قرار -

 ..................................................بوهرا  التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم
ــــــرار - ــــــي مــــــخر  ق ــــــري  25 ف ــــــس ألعضــــــا  اإلســــــمية القايمــــــة يحــــــدد  2012 في  ــــــة إدارة مجل  جامع

 ...............................................................................................سيييدة
ــــــرار - ــــــي مــــــخر  ق ــــــري   25 ف ــــــس ألعضــــــا  اإلســــــمية القايمــــــة يحــــــدد 2012 في  ــــــة إدارة مجل  جامع

 ..............................................................................................جيج 
 جامعـــــــــة إدارة ألعضـــــــــا  اإلســـــــــمية القايمـــــــــة يحـــــــــدد 2012 في ـــــــــري  25 فـــــــــي مـــــــــخر  قـــــــــرار -

 ..................................................................................................المسيلة
ــرار - ــي مــخر  ق ــة يحــدد 2012 مــارس 01 ف ــس ألعضــا  اإلســمية القايم  الجــامعي للمريــز العلمــي المجل

 ................................................................................................بالبي 
 والعلـوم الحقـو   لمعهـد العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 مارس 01 في مخر  قرار -

 ..............................................................بالبي  الجامعي بالمريز السياسية
 الجــامعي المريــز إدارة مجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة يحــدد الــ ي 2012 مــارس 03 فــي مــخر  قــرار -

 .................................................................................................بالنعامة
 لجامعـــــة العلمـــــي المجلـــــس ألعضـــــا  اإلســـــمية القايمـــــة يحـــــدد 2012 مـــــارس 05 فـــــي مـــــخر  قـــــرار -

 ................................................................................................جيج 
 يحـدد الـ ي ،2009 ديسـمبر 12 فـي المـخر  334 رقـم القـرار يعـدل 2012 مـارس 08 فـي مـخر  قرار -

 ........................................المعدل البواقي، أم جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة
 التحضـير ة للمدرسـة العلمـي المجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد 2012 مـارس 08 في مخر  قرار -

 ....................................................بعنابة التسيير علوم و التجار ة و اإلقتصادية للعلوم
ــــة جامعـــة إدارة مجلـــس ألعضـــــا  اإلسميــــة القايمـــة يحـــدد 2012 مـــارس 12 فـــي مـــخر  قـــرار -  قسناينـ
1.......................................................................................... 



ــــــرار - ــــــخر  ق ــــــي م ــــــارس 12 ف ــــــة يحــــــدد 2012 م ــــــس ألعضــــــا  اإلســــــمية القايم ــــــة إدارة مجل  جامع
 .....................................................................................................باتنة
ــــــس ألعضــــــا  اإلســــــمية القايمــــــة يحــــــدد  2012 مــــــارس 15 فــــــي مــــــخر  قــــــرار -  جامعــــــة إدارة مجل

 ....................................................................................................قالمة
ــــــرار - ــــــخر  ق ــــــي م ــــــارس 15 ف ــــــة يحــــــدد 2012 م ــــــس ألعضــــــا  اإلســــــمية القايم ــــــة إدارة مجل  جامع

 ..................................................................................................بسيرة
 لــد   العر يــة واللغــة األد  لمعهــد الميونــة األقســام إنشــا  يتضــم   2012 مــارس 18 فــي مــخر  قــرار -

 .................................................................................بالنعامة الجامعي المريز
 لـد   السياسـية والعلـوم الحقـو   لمعهـد الميـو   القسم إنشا  يتضم   2012 مارس 18 في مخر  قرار -

 ...........................................................................بالنعامة الجامعي المريز
ــــــس ألعضــــــا  اإلســــــمية القايمــــــة يحــــــدد  2012 مــــــارس 19 فــــــي مــــــخر  قــــــرار -  جامعــــــة إدارة مجل

 .................................................................................................تيار 
 للعلــوم وهــرا  جامعــة إدارة مجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة يحــدد  2012 مــارس 19 فــي مــخر  قــرار -

 ..............................................................................................والتكنولوجيا
 التحضـير ة للمدرسـة العلمـي المجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد 2012 مـارس 19 في مخر  قرار -

 .....................................................بتلمسا  التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية للعلوم
 القايمة يحدد ال ي 2010 جو لية 1 في المخر  221 رقم القرار يعدل 2012 مارس 25 في مخر  قرار -

ــــــــــــــس ألعضــــــــــــــا  اإلســــــــــــــمية ــــــــــــــة المدرســــــــــــــة إدارة مجل ــــــــــــــا الواني ــــــــــــــوم للصــــــــــــــحافة العلي  وعل
 ...................................................................................................اإلعالم

 و مهامهـا يحـدد و للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة إنشا  يتضم   2012 مارس 26 في مخر  قرار -
 .........................................................................سيرها و تنظيمها و تشييلتها

ــــــي مــــــخر  قــــــرار - ــــــامج يحــــــدد مــــــارس 26 ف ــــــداغوجي البرن ــــــي التحضــــــير ة للمــــــدارس البي ــــــوم ف  العل
 ................................................................................................والتقنيا 

 للتخصصـا  الجهويـة البيداغوجيـة اللجـا  سـير و تنظـيم قواعـد يحدد  2012 مارس 26 في مخر  قرار -
 العلـــــــــــــوم فـــــــــــــي للتخصصـــــــــــــا  الوانيـــــــــــــة البيداغوجيـــــــــــــة واللجـــــــــــــا  الابيـــــــــــــة العلـــــــــــــوم فـــــــــــــي
 ...................................................................................................الابية

 اإلجتماعيـة و اإلنسـانية العلـوم لمعهـد الميـو   القسـم إنشـا  يتضـم   2012 مـارس 28 في مخر  قرار -
 .............................................................................بالبي  الجامعي المريز لد 
 لـد  السياسـية العلـوم و الحقـو   لمعهد الميو   القسم إنشا  يتضم   2012 مارس 28 في مخر  قرار -

 .............................................................................بالبي  الجامعي المريز
 والتكنولوجيـا السياسـية العلـوم لمعهـد الميونـة األقسـام إنشـا  يتضـم   2012 مارس 28 في مخر  قرار -
 ........................................................................بتييسمسيل  الجامعي المريز لد 



 المريــز لــد  واللغــا  اآلدا  لمعهــد الميونــة األقســام إنشــا  يتضــم   2012 مــارس 28 فــي مــخر  قــرار -
 ....................................................................................بتيسمسيل  الجامعي

 لـد  اإلدار ـة و القانونية العلوم لمعهد الميونة األقسام إنشا  يتضم   2012 مارس 28 في مخر  قرار -
 ........................................................................بتيسمسيل  الجامعي المريز

 يحــدد الــ ي 2010 جو ليــة 10 فــي المــخر  241 رقــم القــرار يعــدل 2012 مــارس 28 فــي مــخر  قــرار -
 ..............................................المعدل تبسة، جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة

 القايمـة يحـدد ال ي 2012 في ري  25 في المخر  55 رقم القرار يعدل 2012 مارس 28 في مخر  قرار -
 ......................................................جيج  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية

 يحــدد الــ ي 2009 ديســمبر 12 فــي المــخر  335 رقــم القــرار يعــدل 2012 مــارس 29 فــي مــخر  قــرار -
 ......................................................المدية جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة

ــــرار - ــــخر  ق ــــارس 29 فــــي م ــــ ي 2012 م ــــة يحــــدد ال ــــس ألعضــــا  اإلســــمية القايم  جامعــــة إدارة مجل
 ..................................................................................................وهرا 

 .............................................................................الفردية  القرارات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 الرسمية  الجريدة  في  الصادرة  النصوص  

 الجزائريـة  للجمهوريـة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 تحو   يتضم  ،2012 جان ي 9 الموافق 1433 ص ر 15 في مخر  19-12 رقم تن ي ي مرسوم -
 .والتكنولوجيا العلوم في للبحث موضوعاتية ويالة إل  الجامعي البحث لتاو ر الوانية الويالة

 (2012 في ري  14 بتار خ 07 عدد الرسمية الجر دة)
 

 و تمم يعدل ،2012 في ري  12 الموافق 1433 األول ر يع 19 في مخر  76-12 رقم تن ي ي مرسوم -
 والمتضم  1989 أو  1 الموافق 1409 الحجة  ي 29 في المخر  137-89 رقم الت ي ي المرسوم
 .البليدة جامعة إنشا 

  (2012 في ري  19 بتار خ 09 عدد الرسمية الجر دة)
 

 و تمم يعدل ،2012 في ري  12 الموافق 1433 األول ر يع 19 في مخر  77-12 رقم تن ي ي مرسوم -
 و 1998 جو لية 7 الموافق 1419 األول ر يع 13 في المخر  220-98 رقم الت ي ي المرسوم
 .مستغانم جامعة إنشا  المتضم 

  (2012 في ري  19 بتار خ 09 عدد الرسمية الجر دة)
 

 توز ع يتضم  ،2012 في ري  6 الموافق 1433 األول ر يع 13 في مخر  52-12 رقم تن ي ي مرسوم -
 المالية قانو   بموج  التسيير ميزانية م  العلمي البحث و العالي التعليم لوز ر المخصصة اإلعتمادا 

 .2012 لسنة

 (2012 في ري  22 بتار خ 10 عدد الرسمية الجر دة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشتركة  الوزارية  القرارات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فرو  و شع  فت  يتضم  2012 جان ي 18 في مخر  مشتر  وزاري  قرار
 األول  العسير ة بالناحية التقنيا  المتعددة العسير ة بالمدرسة الماجستير في
 2012-2011 الجامعية للسنة الم توحة البيداغوجية المقاعد عدد يحدد و
          

 الواني، الدفا  وز ر إ 
 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر و
 1995 جو ليــة 22 الموافــق 1416 صــ ر 24 فــي المــخر  197-95 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 التقنيـا  متعـددة عسـير ة مدرسـة إلـ  الجزايـر ي  والتقنيـي  للمهندسـي  الوانيـة المدرسـة تحو ـ  والمتضم 
 األساسي، قانونها ويضبط

 ،2005 مـاي 2 الموافـق 1426 األول ر يـع 23 في المخر  162-05  رقم الرياسي المرسوم بمقتض  -
 وصالحيات ، الواني الدفا  وز ر لد  المنتد  الوز ر مهام يحدد ال ي
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 أفر ــ  17 الموافــق 1432 األولــ  جمــاد  13 فــي المــخر  23-11 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

  الشعبي، الواني للجيش العالي التكو   مخسسا  عل  التر وية الوصاية بممارسة والمتعلق 2011
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 1998 أو  17 الموافـق 1419 الثاني ر يع 24 في المخر  260-98 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

  والمتمم، المعدل الجامعي والتأهي  المتخصص التدرج بعد ما و الديتورا  في بالتكو   والمتعلق
  ـــــررا يق

  

 بالمدرسـة الماجسـتير فـي فـرو ( 10) عشـرة و شـع ( 07) سـبع فـت  إل  القرار ه ا يهدف:  األول  المادة
 .2012 -2011 الجامعية للسنة األول  العسير ة بالناحية التقنيا  المتعددة العسير ة

 .القرار به ا الملحق في الم توحة البيداغوجية المقاعد عدد وي ا وال رو  الشع  أسما  تحدد :02 المـادة
  .العلمي والبحث العالي للتعليم الرسمية النشرة في القرار ه ا ينشر :03 المـادة

 2012 جان ي 18 في بالجزاير حرر
 

 الوز ر      العلمي والبحث العالي التعليم وز ر    الواني الدفا  وز ر ع 
 حراو ية رشيد            المنتد 

 قنايز ة المال  عبد   
 
 

 التقنيا  المتعددة العسير ة بالمدرسة الماجستير فرو  و شع  يتضم : بالقرار ملحق



 2012-2011 الجامعية للسنة الم توحة البيداغوجية والمقاعد األول  العسير ة بالناحية 
 

 اإلختصاص
 والرقم

 تكنولوجيا

 المقاعد عدد ال رو  الشع 
 البيداغوجية

 09 المواد ييميا  -فيز ا  و إعداد تابيقية ييميا  1

 09 وتحيم مراقبة آلية 2

 الكهر ايي والتشغي  الااقة تكيي  - يهروتقنية أنظمة 3
 يهرومغناايسية أنظمة -

06 
06 

 اإلشارة لمعالجة متقدمة تقنيا  - إلكترونية أنظمة 4
 إتصا   -

06 
06 

نتاج منشآ  المييانييية األنظمة هندسة 5  وا 
 المواد مييانييية

06 
06 

 06 ودفع هوايية دينامييية والااقوية السواي  دينامييية 6
 

 14 األشعة فيز ا  ابية فيز ا  7
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التكو   في شعبة فت  يتضم  2012 جان ي 18 في مخر  مشتر  وزاري  قرار

 األول  العسير ة بالناحية التقنيا  المتعددة العسير ة بالمدرسة المتخصص التدرج بعد ما
 2012-2011 الجامعية للسنة الم توحة البيداغوجية المقاعد عدد ويحدد
          

 الواني، الدفا  وز ر إ 
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر و
 ،1995 جو ليــة 22 الموافــق 1416 صـ ر 24 فــي المــخر  197-95 رقـم الرياســي المرســوم بمقتضـ  -

 و التقنيـا  متعـددة عسـير ة مدرسـة إلـ  الجزايـر ي  والتقنيـي  للمهندسي  الوانية المدرسة تحو   المتضم 
 األساسي، قانونها يضبط
 ،2005 مـاي 2 الموافـق 1426 األول ر يـع 23 في المخر  162-05  رقم الرياسي المرسوم بمقتض  -

 وصالحيات ، الواني الدفا  وز ر لد  المنتد  الوز ر مهام يحدد ال ي
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010



 أفر ــ  17 الموافــق 1432 األولــ  جمــاد  13 فــي المــخر  23-11 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
  الشعبي، الواني للجيش العالي التكو   مخسسا  عل  التر وية الوصاية بممارسة والمتعلق 2011

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 1998 أو  17 الموافـق 1419 الثاني ر يع 24 في المخر  254-98 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

  والمتمم، المعدل الجامعي والتأهي  المتخصص التدرج بعد وما الديتورا  في بالتكو   والمتعلق
 

  ـــــررا يق
  

 بالمدرسـة المتخصص التدرج بعد ما التكو   في( 10) واحدة شعبة فت  إل  القرار ه ا يهدف: األول  المادة
 .2012-2011 الجامعية للسنة األول  العسير ة بالناحية التقنيا  المتعددة العسير ة

 .القرار به ا الملحق في الم توحة البيداغوجية المقاعد عدد ي ا و الشعبة إسم يحدد :02 المـادة
 ..العلمي والبحث العالي للتعليم الرسمية النشرة في القرار ه ا ينشر :03 المـادة

 2012 جان ي 18 في بالجزاير حرر
 

     العلمي والبحث العالي التعليم وز ر       الواني الدفا  وز ر ع    
  حراو ية رشيد                 المنتد  الوز ر

 قنايز ة المال  عبد    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتخصص التدرج بعد ما التكو   في شعبة يتضم : بالقرار ملحق
 ويحدد األول  العسير ة بالناحية التقنيا  المتعددة العسير ة بالمدرسة 
 2012-2011 الجامعية للسنة الم توحة البيداغوجية المقاعد عدد 

 
 

 اإلختصاص
 والرقم

 ياجتكنولو 
 البيداغوجية المقاعد عدد الشع 

 24 اآللي اإلعالم شبيا  أم  و إتصا   01

 

 
 
 
 
 

  بمصار   التك   يي يا  يحدد 2012 في ري  01 في مخر  مشتر  وزاري  قرار



 ال ي الجامعي اإلستش ايي الباحث أواألستا  الباحث لألستا  واإلقامة النق 
  للبحث الوانية البرامج إاار في البحث بنشااا  للقيام المدعو الخارج في يعم 
          

 المالية، وز ر إ 
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر و
 والمتضـم  1998 أو  22 الموافـق 1419 الثـاني ر يع 29 في المخر  11-98 رقم القانو   بمقتض  -

 المعــدل ،2002-1998 التكنولــوجي والتاـو ر العلمــي البحـث حــول الخماســي والبرنـامج التــوجيهي القـانو  
 والمتمم،

 1999 أفر ـ  04 الموافـق 1419 الحجـة  ي 18 في المخر  05-99  رقم الرياسي المرسوم بمقتض  -
 والمتمم، المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو   والمتضم 

 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ،1995 في ــري  15 الموافـق 1415 رمضــا  15 فـي المــخر  54-95 رقـم التن يــ ي المرسـوم بمقتضـ  -

 المالية، وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 الـ ي 2010 أكتو ر 2 الموافق 1431 شوال 23 في المخر  232-10 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 يي يـا  ويـ ا البحـث نشـااا  الباحـث األسـتا  أو الجـامعي اإلستشـ ايي الباحث األستا  ممارسة شروط يحدد
  ميافأتهما،

  ـــــررا يق
  

 1431 شـوال 23 فـي المخر  232-10 رقم التن  ي المرسوم م  16 المادة ألحيام تابيقا: األول  المادة
ــو ر 2 الموافــق ــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، والمــ يور 2010 أكت ــد إل ــا  تحدي  التك ــ  يي ي
 يعم  ال ي الجامعي اإلستش ايي الباحث األستا  أو الباحث لألستا  واإلقامة النق  بمصار  

 .للبحث الوانية البرامج إاار في البحث بنشااا  للقيام المدعو الخارج في
 إليهـا ينتمـي التـي المخسسـة إلـ  المعنـي األسـتا  تنقـ  تـ يرة سـعر فـي النقـ  مصـار   تتمث  :02 المـادة

يابا،  هابا البحث، ييا   .المباشرة بالكي ية وا 
 :التالية األشيال م  شيال التك   ه ا يأخ  أ  يمي 
 البحث، ييا  قب  م  األول  الدرجة م  س ر ت يرة من  -

 البحث، ييا  إليها ينتمي التي المخسسة وساي  بواساة المعني األستا  نق  ضما  -

 وثـايق تقـديم علـ  بنـا  الخـاص حسـاب  علـ  المعني األستا  بها إلتزم التي النق  مصار   تعوي  -
 . ل  تبرر قانونية



ــ  :03 المـــادة ــا  يتك  ــوا  بمصــار   البحــث يي ــام اإلي ــي المحــددة للمــدة واإلاع ــدعوة رســالة ف  لألســتا  ال
 .المدعو

 :التالية األشيال م  شيال التك   اه  يأخ  أ  يمي 
 البحث، ييا  إليها ينتمي التي المخسسة وساي  بإستعمال ماليمة ظروف في واإليوا  اإلاعام ضما  -

 .إستقبال هياك  عل  المخسسة تتوفر عندما

ــ  - ــام بمصــار   التك  ــد  واإليــوا  اإلاع ــة، مخسســة ل ــدما فندقي ــوفر   عن ــ  المخسســة تت  هياكــ  عل
 .إستقبال

     المـــ يورتي  3 و 2 المـــادتي  فـــي المـــ يورة الخـــدما  عـــ  الناتجـــة بالمصـــار   التك ـــ  يـــتم:  04 المـــــادة
 الوانيـة المشـار ع تن يـ  إاـار فـي والممنوحـة البحـث لكيا  التسيير ميزانية حسا  عل  أعال 
 .للبحث

 .العلمي والبحث العالي للتعليم الرسمية النشرة في القرار ه ا ينشر: 05 المـادة
 2012 في ري  01 في بالجزاير حرر

 

     العلمي البحث و العالي التعليم وز ر             المالية وز ر       
  حراو ية رشيد                     جودي ير م

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  إيرادا  قايمة يحدد 2012 مارس 06 في مخر  مشتر  وزاري  قرار

  عنوان  ال ي 302.082 رقم الخاص التخصيص حسا  ون قا 
 " التكنولوجي والتاو ر العلمي للبحث الواني الصندو   "

   
 المالية، وز ر إ 
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر و
 والمتضــم  1994 ديســمبر 31 الموافــق 1415 رجــ  27 فــي المــخر  03-94 رقــم األمــر بمقتضــ  -

 من ، 146 المادة سيما   والمتمم، المعدل ،1995 لسنة المالية قانو  
 بقـواني  والمتعلـق 1984 جو ليـة 7 الموافـق 1404 شوال 8 في المخر  17-84 رقم القانو   بمقتض  -

 والمتمم، المعدل المالية،
 والمتضـم  1998 أو  22 الموافـق 1419 الثـاني ر يع 29 في المخر  11-98 رقم القانو   بمقتض  -

 المعــدل ،2002-1998 التكنولــوجي والتاـو ر العلمــي البحـث حــول الخماســي والبرنـامج التــوجيهي القـانو  
 والمتمم،

 1999 أفر ـ  04 الموافـق 1419 الحجـة  ي 18 في المخر  05-99  رقم الرياسي المرسوم بمقتض  -
 والمتمم، المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو   والمتضم 

 1999 ديسـمبر 23 الموافـق 1420 رمضـا  15 فـي المـخر  11-99  رقم الرياسي المرسوم بمقتض  -
 من ، 89 المادة سيما   ،2000 لسنة المالية قانو   والمتضم 



 والمتضــم  2010 ديســمبر 29 الموافــق 1432 محــرم 23 فــي المــخر  10-13 رقــم القــانو   بمقتضــ  -
 من ، 76 المادة سيما   ،2011 لسنة المالية قانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 الســابقة بالرقابــة والمتعلــق 1992 نــوفمبر 14 فــي المــخر  414-92 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 والمتمم، المعدل بها، يلتزم التي للن قا 
 1994 أو  27 الموافـق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ،1995 في ــري  15 الموافـق 1415 رمضــا  15 فـي المــخر  54-95 رقـم التن يــ ي المرسـوم بمقتضـ  -

 المالية، وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ،1995 جــوا  24 الموافــق 1416 محــرم 25 فــي المــخر  177-95 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 العلمــي للبحــث الــواني الصــندو  "  302-082 رقــم الخــاص التخصــيص حســا  ســير يي يــا  يحــدد الــ ي
 والمتمم، المعدل ،"التكنولوجي والتاو ر

 الـ ي ،2002 في ـري  13 الموافـق 1422 الحجـة  ي أّول فـي المـخر   المشـتر  الوزاري  القرار بمقتض  -
 البعديــة، الماليــة للمراقبــة والخاضــعة التكنولــوجي والتاــو ر العلمــي للبحــث المخصصــة الن قــا  مدونــة يحــدد
 والمتمم، المعدل

  ـــــررا يق
  

 1416 محــرم 25 فــي المــخر  177-95 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  4 المــادة ألحيــام ابقــا:  األولــ  المــادة
 قايمة تحديد إل  القرار ه ا يهدف أعال ، والم يور والمتمم المعدل ،1995 جوا  24 الموافق
 الـواني الصـندو  "  عنوانـ  الـ ي 302-082 رقم الخاص التخصيص حسا  ون قا  إيرادا 
 ".التكنولوجي والتاو ر العلمي للبحث

 31الموافـق 1415 رجـ  27 فـي المـخر  03-94 رقـم األمـر مـ  146 المـادة ألحيام ابقا : 02 المـادة
 أعـال ، والمـ يور والمتمم المعدل ،1995 لسنة المالية قانو   والمتضم  1994 ديسمبر
 يمـا أعـال ، والمـ يور 302-082 رقـم الخـاص التخصـيص حسـا  ون قـا  إيرادا  تحدد
 :يلي

  اإليرادا: 
 التكنولوجي، والتاو ر العلمي البحث قاا  في الوانية بالسياسة المرتباة الموارد -

 والخاصة، العمومية الهييا  مساهما  -

 .والوصايا الهبا  -

  قا الن : 

 سيما   و اإلقتصادي تثمين  و والتكنولوجي العلمي البحث بتنمية المرتباة الن قا 
  تن ي  ومتابعة تسيير أو/و بتن ي  الميل ة المالية اإلستقاللية  ا  الهييا  تخصيصا 



 التعليم وزارة مع المبرمة اإلت اقيا  إاار في التكنولوجي والتاو ر العلمي البحث مشار ع
 العلمي، البحث و العالي

 .للبحث الوانية البرامج إاار في المسخر   للباحثي  البحث نشااا  ميافأة -

 ملحـق فـي أعـال ، والمـ يور ،302-082 رقـم الخـاص التخصـيص حسـا  ن قـا  قايمـة تحدد :03 المـادة
 .الشي  ن س في تعديلها يمي  و القرار، ه ا

  .العلمي والبحث العالي للتعليم الرسمية النشرة في القرار ه ا ينشر: 04 المــادة
 2012 مارس 06 في بالجزاير حرر  
 

     العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                 المالية وز ر    
  حراو ية رشيد                   جودي ير م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الخاص التخصيص حسا  ون قا  إيرادا  قايمة يتضم : بالقرار ملحق

 " التكنولوجي والتاو ر العلمي للبحث الواني الصندو  "  عنوان  ال ي 302.082 رقم
 

 :رالتسيي ن قا  -أ

 :المصار   تعوي  – أو 

 الخارج، في و الجزاير في والتنق  المهام مصار   -

 والنق ، واإلاعام واإليوا  التنظيم مصار  : العلمية الملتقيا  -

 المحققي ، أجور -

 المرشدي ، أجور -

 والمستشار  ، الخبرا  أجور -

 الهيية، لصال  المنجزة والخدما  األشغال الدراسا ، مصار   -
  :والمنقو   العتاد – ثانيا

 بصر ة، سمعية و علمية أدوا  و عتاد -

 اآللي اإلعالم ومستهلكا  و رامج مستلزما  إقتنا  اآللي، اإلعالم عتاد تجديد -

 المخبر، منقو   -

صالحا  صيانة -  .وا 

 :اللوازم – ثالثا
 الكيميايية، المواد -

 لإلستهال ، القابلة المواد -

 البصر ة، والسمعية والمييانييية اإللكترونية الميونا  -

 الميات ، لوازم و الوراقة -

 مجال ، -



 بحثية، يت  و وثايق -

 ...(.إلخ النباتا ، الحيوانا ،)  المخابر مستلزما  إقتنا  -

 : الملحقة األعبا  – رابعا
 النشر، و الابع -

 البر دي، التخليص -

 األنترني ، و البرقية التلييس، ال اكس، هات ية، أعبا  -

 التخـــز   مصـــار   تأمينـــا ، ماليـــة، مصـــار   الجمـــار ، حقـــو   رســـوم، و ضـــراي ) أخـــر   أعبـــا  -
 ،(وغيرها

 ،(إشترا  و إقتنا )المعلوما  بن  -

 : السيارا  حظيرة – خامسا
 الز و ، و الوقود -

 الميداني، البحث ألشغال سيارا  يرا  -

 :التكنولوجي التاو ر و التثمي  مصار   – سادسا
 المشار ع، أصحا  مرافقة و تكو   مصار   -

 :ال ير ة الملكية مصار   -

 األقدمية، في بحث 

  النمو ج، و التجار ة العالما  اإلخترا ، برا ا  إيدا  البا 
  برامج، إيدا 

 غيرها، و الحيوانية النباتية، اإلبتكارا  حماية 

   الويال ، مصار 

 للتثمي ، القاب  المشرو  تحديد و تصور مصار   -

 ،(األعمال مخاط=  المشرو  تضج) للتثمي  القاب  المشرو  إنجاز إميانية و تقييم مصار     -

 للتثمي ، القابلة المنتوجا  تاو ر و تجر   مصار   -

 الحض ، مصار   -

 اإلبتكار، خدمة مصار   -

نجــاز تصــور مصــار   -  النمــو جي الترييــ  للمنتوجــا ، األوليــة السلســلة و المجســما  و النمــا ج وا 
 .والعر 

 :الباحثي  نشااا  ميافأة – سابعا
 للبحث، الوانية البرامج إاار في المسخر   الباحثي  نشااا  ميافأة -

 :التجهيز ن قا  -ب

 :العلمية والتجهيزا  واإلنجازا  الدراسا  – ثامنا

 البحث، هييا  تجهيز و إنجاز، متابعة، دراسة، -



 البحث، لهييا  العلمية التجهيزا  -

 البحث، لهييا  العلمية التجهيزا  تجديد -

 البحث، هييا  محال  تهيية -

 ...(إلخ تأمينا ، التخز  ، مصار   مالية، مصار   رسوم، و ضراي ) أخر   تكالي  -

 :اآللي اإلعالم – تاسعا

 المعلوماتية، والبرامج التجهيزا  -

 اآللي، اإلعالم برامج و تجهيزا  تجديد -

 اآللي، اإلعالم وتريي  إدماج -

 الصيانة، -

 ...( إلخ تأمينا ، التخز  ، مصار   مالية، مصار   رسوم، و ضراي ) أخر   مصار   -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 للشهادا  التخصصا  قايمة يحدد 2012 مارس 15 في مخر  مشتر  وزاري  قرار

 العالي بالتعليم الخاصة األسال  رت  ببع  لإللتحا  المالوبة
          

 المالية، وز ر إ 
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر و
 تعيي  والمتضم  2002 جوا  18 الموافق 1423 الثاني ر يع 7 في المخر  الرياسي المرسوم بمقتض  -

 .للحيومة العام األمي 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 مـــاي 5 الموافـــق 1431 األولـــ  جمـــاد  20 فـــي المـــخر  133-10 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 العالي، بالتعليم الخاصة لألسال  المنتمي  بالموظ ي  الخاص القانو   والمتضم   2010
 

  ـــــررا يق
  

 فـي المـخر  133-10 رقـم التن  ي المرسوم م  100 ،42 ،34 ،26 المواد ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 إلـ  القـرار هـ ا يهـدف أعـال ، والم يور 2010 ماي 5 الموافق 1431 األول  جماد  20
 :اآلتية بالرت  لإللتحا  المالوبة الشهادا  تخصصا  قايمة تحديد

 الجامعية، للمخابر دولة مهندس -

 الجامعية، للمخابر رييسي مهندس -

 الجامعية، للمخابر ملحق -

 الجامعية، للمخابر تقني -

 الجامعية، للمخابر سام تقني -



 األّول، المستو   م  جامعي منشط -

 الثاني، المستو   م  جامعي منشط -

 .رييس جامعي منشط -
 رييسـي مهنـدس و دولـة مهنـدس برتبتـي لإللتحـا  المالوبـة الشـهادا  تخصصـا  قايمـة تحدد : 02 المـادة

 : يلي يما الجامعية، للمخابر
I – الماستر شهادة :  

  تكنولوجيا و علوم :ميدا 
  يهر ايية، هندسة 

  الايرا ، علم  

 معمار ة، هندسة 

 وعمرا ، معمار ة هندسة 

 ،آلية 

 صناعي،  آلي إعالم و آلية 

 ، ييميا 

  محيط،: تابيق و ييميا 

  صناعية، ييميا 

 ، إلكتروني 

  إتصا  ، و إلكتروني 

  جزيي، إلكتروني  - إلكتروني 

  آلية، – إلكتروتقني – إلكتروني 

 ، إلكتروميياني 

 ،إلكتروتقني 

 ،ااقوية 

 حرار ة، و ااقوية 

 األعمال، إدارة هندسة 

 بيوابية، هندسة 

 مدنية، هندسة 

 المنا ، هندسة 

 الصيانة، هندسة 

 المحيط، هندسة 

 الارايق، هندسة 

 المواد، هندسة 



 المبلورا ، هندسة 

 الصناعية، األنظمة هندسة 

 المحيط، و الااقة هندسة 

 صناعية، هندسة 

 بحر ة، هندسة 

 مييانييية، هندسة 

 بترولية، هندسة 

 ، محروقا 

 ،ري 

 أم ، و نظافة 

 صناعي، أم  و نظافة 

 آ تية، و صيانة 

 صناعية، صيانة 

 ، ميياني 

  األنظمة، هندسة و ميياني 

 ، ميياتروني 

  فيز ايية، قياسا 

 ، تعدي 

 ،مناجم 

 المعاد ، صناعة و مناجم 

  الضبط، ميياني  و بصر ا 

 ،إنتاجية 

 إلكتروني، بحث 

 المهندس، علوم 

 الحديدية، السي  تقنيا  و علوم 

 المخاار، علوم 

  صناعي، أم 

   سلكية،   و سلكية إتصا 

  سلكية،   مواصال 
  المادة علوم :ميدا 
  ، ييميا 

 فيز ايية، هندسة 



 فيز ا ، نانو 

 ، فيز ا 

  نظر ة، فيز ا 

  تابيقية فيز ا 

  مادة، – إشعا  وت اع  نووية علوم: فيز ا 

 المواد علم 

 اآللي اإلعالم و الر اضيا  :ميدا 
  آلي، إعالم 

 ، ر اضيا 

  أساسية، ر اضيا 

 عملياتي، بحث 

  الحياة و الابيعة علوم :ميدا 
  ،زراعة 

 ،تغدية 

 ، بيوييميا 

  تابيقية، بيوييميا 

  جزيية، بيولوجيا و بيوييميا 

  الحيوانا ، فيز ولوجيا و بيوييميا 

  بيوتكنولوحيا، و بيوييميا 

  بيولوجي، تنو 

 ،بيولوجيا 

 مناعة،/بيولوجيا 

 الحيوا ، بيولوجيا 

 المحيط، و الحيوا  بيولوجيا 

 الجز يية، األجسام بيولوجيا 

 الكاينا ، بيولوجيا 

 زراعية، علوم و بيولوجيا 

 حيوانية، فيز ولوجيا و بيولوجيا 

 خلوية، و جز يية بيولوجيا 

 جز يية، و خلوية بيولوجيا 

 نباتية، بيولوجيا 

 نباتية، فيز ولوجيا و بيولوجيا 



 المحيط، و نباتية بيولوجيا 

 جز يية، بيولوجيا 

 ،بيوتكنولوجيا 

 حيواني، إنتاج:  بيوتكنولوجيا 

 الاحال ، بيوتكنولوجيا 

 نباتية، بيوتكنولوجيا 

 المحيط، و نباتية بيوتكنولوجيا 

 ،تغ ية، و غ ا  زراعية مصادر بيوتكنولوجيا 

 البيية، علم 

 الحيوانية، البيية علم 

 المحيط، و البيية علم 

 المحيط، و النباتية البيية علم 

 ،المحيط 

 الغابا ، علم 

 الغابا ، علوم 

 الوراثة، علم 

 التابيقي، الوراثة علم 

 ،مييرو يولوجيا 

 تابيقية، مييرو يولوجيا 

 البيية، علوم -جز يية بيولوجيا 

 للموارد، الدايم التسيير و الابيعية األوساط تسيير 

 األعصا ، علم 

 التغدية، علم 

 الغ ا ، علوم و التغدية 

 البحر ة، البيية و البيولوجيا المحياا  علم 

 البحر ة، البيية و الساحلية المحياا  علم 

 الا يليا ، علم 

 التابيقية، و األساسية الصيدلة علم 

 نباتية، فيز ولوجيا 

 المحيط، و الميا  التر ة، موارد 

 زراعية، علوم 

 التغ ية، علوم 



 غ ايية، زراعية علوم 

 الحيوانا ، علوم 

 الحيواني، اإلنتاج 

 البحر، علوم 

 الميا ، علوم 

 المحيط، علوم 

 بيار ة، علوم 

 التحلي ، مناهج و مراقبة نظافة،: بيار ة علوم 

 التابيقية، و األساسية التسمما  علم 

  الكو   و األر  علوم :ميدا 
  ،تهيية 

 اإلقليم، تهيية 

 حضر ة، تهيية 

 ميا ، و محيط 

 ،محيط 

 ،جيولوجيا 

 جيوفيز ا ، – جيولوجيا 

 الجيولوجيا، علم 

 التقنية، الجيولوجيا 

 الحضر ة، التقنيا  تسيير 

 التعمير، و المد  تسيير 

 األر ، علوم 

 الكو ، و األر  علوم 

II - الماجستير شهادة و دولة مهندس شهادة:  
  ،زراعة 

  يهر ايي، توصي 

 ،آلية 

 ،بيولوجيا 

  صناعية، ييميا 

 المحروقا ، إقتصاد 

 ، إلكتروميياني 

 ،إلكتروتقني 



 ،إستغالل 

 آلية، هندسة 

 ييميايية، هندسة 

 مدنية، هندسة 

 المحيط، هندسة 

 المواد، هندسة 

 المناجم، هندسة 

 الارايق، هندسة 

 الصناعية، الارايق هندسة 

 إلكترونية، و يهر ايية هندسة 

 الري، هندسة 

 صناعية، هندسة 

 مييانييية، هندسة 

 التعدي ، هندسة 

 منجمية، هندسة 

 ،جيولوجيا 

 ، جيوفيز ا 

 فيز ايي، مهندس 

 ،مناجم 

  تخايط، و إحصا 

 الصناعية، السواي  و الميا  معالجة 
 : يلي يما الجامعية للمخابر ملحق برتبة لإللتحا  المالوبة الشهادا  تخصصا  قايمة تحدد : 03 المـادة
III - ليسانس شهادة:  
  تكنولوجيا و علوم :ميدا 
  الايرا ، علم 

 معمار ة، هندسة 

 عمرا ، و معمار ة هندسة 

 ،آلية 

  آلية، و إلكتروني  و يهر ا 

 ، إلكتروميياني 

 ، إلكتروني 

  يهر ا ، و إلكتروني 



  يهر ايية وهندسة إلكتروني 

 ،إلكتروتقني 

 حرار ة، و ااقوية 

 بيية، و ااقوية هندسة 

 غ ايية، هندسة 

 ابية، – بيو هندسة 

 مدنية، هندسة 

 المنا ، هندسة 

 الصيانة، هندسة 

 المحيط، هندسة 

 المواد، هندسة 

 الارايق، هندسة 

 الصناعية، الارايق هندسة 

 يهر ايية، هندسة 

 صناعي، آلي إعالم و يهر ايية هندسة 

 صناعية، هندسة 

 صيانة، و صناعية هندسة 

 النق ، و السيوقيا  هندسة 

 بحر ة، هندسة 

 مييانييية، هندسة 

 إنتاج، و مييانيييية هندسة 

 المناجم، هندسة 

 بترولية، هندسة 

 ، جيوفيز ا 

 ،ري 

 ، محروقا 

  ييميا ، و محروقا 

 أم ، و نظافة 

 تصنيع، و صناعة 

  بتروييميايية، صناعا 

 اآلليا ، صيانة 

 صناعية، صيانة 



 ،مييانييا 

  فيز ايية، قياسا 

 ، تعدي 

 ،مناجم 

 محيط، و مناجم 

 تعدي ، و مناجم 

  الضبط، مييانييا و بصر ا 

 ، فيز ا 

 المحيط، و الميا  علم 

 المهندس، علوم 

 الحديدية، السي  تقنيا  و علوم 

  صناعي، أم 

 ،تكنولولجيا 

  آلي إعالم و ر اضيا  :ميدا 
  آلي، إعالم 

 ، ر اضايا 

  تابيقية، ر اضيا 

  المادة علوم :ميدا 
  ، ييميا 

 ، فيز ا 

  الحياة و الابيعة علوم :ميدا 
  ،زراعة 

 رعوية، فالحة 

 الماييا ، تر ية 

  مييرو يولوجيا، و بيوييميا 

 ،بيولوجيا 

 الحيوا ، بيولوجيا 

 عيادية، بيولوجيا 

 زراعية، علوم و بيولوجيا 

 حيوانية، فيز ولوجيا و بيولوجيا 

 عضوية، فيز ولوجيا و بيولوجيا 

 جزيية، بيولوجيا 



 نباتية، بيولوجيا 

 خلوية، و جز يية بيولوجيا 

 جز يية، و خلوية بيولوجيا 

 ،بيوتكنولوجيا 

 البيية، علم 

 الحيوانية، البيية علم 

 محيط، و بيية 

 الغابا ، علم 

 بيوييميايية، هندسة 

 بيولوجية، هندسة 

 غ ايية، صناعة 

 ،مييرو يولوجيا 

 عامة، مييرو يولوجيا 

 األغ ية، علم و تغ ية 

 الدوا ، و الغ ا  و الصحة هندسة 

 الماييا ، تر ية و صيد 

  الجز يية، و الخلوية األعضا  وظاي 

 حيواني، إناج 

 الحيوا ، صحة و اإلنتاج إعادة 

 المحيط، و الما  التر ة، موارد 

 غ ايية، و زراعية علوم 

 زراعية، علوم 

 التغدية، علوم 

 البحار، علوم 

 الميا ، علوم 

 التمر  ، علوم 

 البيارة، علوم 

  الكو   و األر  علوم :ميدا 
  ،تهيية 

 اإلقليم، تهيية 

 معمار ة، هندسة 

  محيط، و ميا 



 اإلقليم، تهيية و جغرافيا 

 ،جيولوجيا 

 جيوفيز ا ، – جيولوجيا 

 تابيقية، جيلولوجيا 

 الحضر ة، التقنيا  تسيير 

 المد ، تسيير 

 التعمير، و المد  تسيير 

 ،هيدرنوجيولوجيا 

 الري، علم 

 ،مناجم 

 األر ، علوم 

 الكو ، و األر  علوم 

IV - ليسانس شهادة :  
 ،بيولوجيا 

 ، ييميا 

 ، فيز ا 

 ، ر اضيا 

 الجامعيـة، للمخـابر سـام تقنـي و تقنـي برتبتـي لإللحا  المالوبة الشهادا  تخصصا  قاية تحدد:  04 المــادة
 :يلي يما

I - تقني شهادة:  
   السيارا ، إلكتروني 

 ،إلكتروتقني 

  صناعية، إلكتروني 

 المصاعد، صيانة 

 الغ ايية، الز و  تص ية و إنتاج 

 الحيوانا ، أغ ية إنتاج 

 خضرا ، مساحا  و بستنة 

 للشر ، الصالحة الميا  صرف و تزو د 

 ، وورنيش، غرا  و اال  و ييميا 

 األقالم، و الور   صناعة 

 المرايا، و الزجاج صناعة 

 الكيميا ، في تقني 



   اإلصاناعي، المااط إل  المنتجا  تشييال  تحو 

   البالستي ، تحو 

 التلحيم، مراقبة 

 البالستييية، المواد و األلمنيوم نجارة صناعة 

 الحديدية، البنا ا  في إاال  جدولة 

 المعدنية، البنا ا  أنماط تحضير 

 اآللية، المييانييية األنظمة صيانة 

 الحديدية، الصناعة و المييانييية اإلنشا ا  في األنماط تحضير 

 النوعية، مراقبة و المقاييس علم 

 الحديدية، والصناعة المييانييية اإلنشا ا  في دراسا  و رسم 

 المسبية، في النم جة 

 ،مسبية 

 الحديدية، الصناعة و المييانييية اإلنشا ا  في صناعية صيانة 

 إستصنا ، تخصص:  مييانييي إنتاج 

 أدوا ، تخصص: مييانييي إنتاج 

 النزهة، قوار  و الصيد قوار  صيانة 

 ال الحي، العتاد صيانة 

 الت ر ع، و النق  و الورشة عتاد صيانة 

 الخ ي ، الوز   مريبا  صيانة 

 البنايا ، أشغال متابعة و إنجاز 

 ،او وغرافيا 

 II - التابيقية الجامعية الدراسا  شهادة :  
 الايرا ، علم 

 ، ييميا 

  صناعية، ييميا 

 الكهر ا ، إيصال 

 ، إلكتروني 

 ،إلكتروتقني 

 الري، عتاد صيانة و ميياني  – إلكترو 

 آلي، إعالم 

 ييميايية، هندسة 

 مدنية، هندسة 



 المنا ، هندسة 

 التبر د،: التكيي  هندسة 

 المواد، هندسة 

 الصناعية، الارايق هندسة 

 إلكترونية، و يهر ايية هندسة 

 بحر ة هندسة،  

 مييانييية، هندسة 

 الحضر ة، التقنيا  تسيير 

 ،ري 

  ييميا ، و محروقا 

 ،هيدروجيولوجيا 

 أم ، و نظافة 

 الصناعي، األم  و نظافة 

 غ ايية، صناعة 

  الري، معايير و القياس آليا 

 اإللكترونية، الهندسة في الصيانة 

 صناعي، أم  و صيانة 

 بصري، فيز ايي قياس 

 ، تعدي 

 القياس، علم 

 ،مناجم 

  الضبط، ميياني  و بصر ا 

 الصناعية، السواي  و الميا  معالجة 

 الميا ، تص ية و معالجة 

 عمومية، أشغال 

 ،بيولوجيا 

 بيار ة، علوم 

 البحار، علوم 

 الخرايط، علم و جغرافيا:  األر  علوم 

 جيولوجيا،: األر  علوم 

 ،زراعة 

 ،جيولوجيا 



III - سام تقني شهادة :  
 

   الغ ايية، الصناعة تقنيا 

 الغ ايية، الصناعة في النوعية مراقبة 

 األم ، و الصحة ح ظ 

 ،البيارة 

 المييانييية، الصناعة 

  الدراسا ، ميت 

 البترولية، الجيولوجيا 

 المقالع، و المنجمية الجيولوجيا 

 ،الهيدروجيولوجيا 

 ، الكيميا 

  الكيميايية، و ال يز ايية القياسا 

 ضبط، و آلية 

  صناعية، يهر ا 

  صناعية، إلكتروني 

 ،إلكتروتقني 

 البصري، السمعي تجهيزا  صيانة 

 التكيي ، و التبر د أجهزة صيانة 

 الميتبية، و المعلوماتية تجهيزا  صيانة 

 البيوابي، العتاد أجهزة صيانة 

 صناعية، صيانة 

 الزراعية، األغدية صناعا  في النوعية مراقبة 

 الحلي ، مشتقا  تعلي  و مراقبة 

 المصبرا ، و المشروبا  إنتاج 

 الدسمة، المواد إنتاج 

   الحبو ، تحو 

 المثمرة، األشجار زراعة 

  السقي، تجهيزا  صيانة و تريي 

 الت ر ع، و النق  و الورشة عتاد صيانة 

 ال الحية، اآلليا  صيانة 

 الصناعية، المريبا  صيانة 



 الخ ي ، الوز   مريبا  صيانة 

 داخلية، معمار ة هندسة 

 البنا ، أشغال مسير 

 العمومية، األشغال مسير 

 المعمار ة، الهندسة في مسقط رسام 

 المسلحة، الخرسانا  في مسقط رسام 

 او وغرافي، مساح 

 ،جيوتقني 

  التكيي ، و التبر د و الصحية األجهزة تريي 

 العمومية، األشغال و البنا  في محقق مصمم 

 األسعار، دراسة محقق متار 

 صالح تأهي  إعادة  السي ، وا 

 األثر ة، المواقع و اآلثار ترميم 

 فنية، منشآ  و عمومية أشغال 

 ،تعمير 

 الارقا ، و الصحي الص  شبية 

ـــادة ــة تحــدد:  05 المـ ــة الشــهادا  تخصصــا  قاي  األول المســتو   مــ  جــامعي منشــط برتــ  لإللحــا  المالوب
 : يلي يما رييسي، جامعي منشط و الثاني المستو   م  جامعي ومنشط

I - الماجستير شهادة و الليسانس شهادة :  
 : إجتماعية و إنسانية علوم : ميدا  

 اإلتصال، و اإلعالم علوم 

 اإلجتما ، علم 

 الن س، علم 

 التر ية، علوم 

  اللغوي، التعبير تصحي 

 اآلثار، علم 

 ،تار خ 

 ،فلس ة 

 عر ي أد  و لغة :ميدا 

 عر ي، أد  و لغة 

 مسرحي، و أدبي نقد 

 أماز غية ثقافة و لغا  :ميدا 



 أماز غية، ثقافة و لغة 

 أجنبية آدا  و لغا  :ميدا 

 إنجليز ة، لغة 

 فرنسية، لغة 

 إياالية، لغة 

 ألمانية، لغة 

 إسبانية، لغة 

 ترجمة 

 ر اضية و بدنية تر ية :ميدا 

 ر اضية، و بدنية تر ية 

 فنو   :ميدا 

   تشييلية، فنو 

II – (د.م.ل نظام) ليسانس :  
 إجتماعية و إنسانية علوم :ميدا 

 الن س، علم 

 إجتماعية، علوم 

 اإلتصال، و اإلعالم علوم 

 اإلجتما ، علم 

 اآلثار، علم 

 الميتبا ، علم 

 ،تار خ 

 ،فلس ة 

 إنسانية، علوم 

 إسالمية، علوم 

 عر ي أد  و لغة :ميدا 

 عر ي، أد  و لغة 

  لسانية، دراسا 

  وأدبية، لغوية دراسا 

 عر ية، لغة 

 ، اللسانيا 

 ، أد 

  عر ي، أد 



 اللغة، علوم 

 أماز غية ثقافة و لغة :ميدا 

 أماز غية ثقافة و لغة 

 أجنبية آدا  و لغا  :ميدا 

 إنجليز ة، لغة 

 فرنسية، لغة 

 إياالية، لغة 

 ألمانيا، لغة 

 إسبانية، لغة 

 ،ترجمة 

 الر اضية و البدنية النشااا  تقنيا  علوم :ميدا 

 ر اضة، و بدنية تر ية 

 تر وي، ر اضي و بدني نشاط 

 ميي ، ر اضي و بدني نشاط 

 ر اضي، تسيير و إدارة 

 ر اضية، إدارة 

 ر اضية، و بدنية تر ية 

 بدنية، تر ية 

 الوجداني، الر اضي البدني النشاط 

 الحريية، و الر اضية التر ية 

   ر اضي، تدر 

   تنافسي، ر اضي تدر 

 الر اضة، أعمال إدارة 

 ر اضي، تسيير 

 ر اضي، إتصال و إعالم 

 الر اضي، اإلعالم 

 التر وي، الر اضي افعالم 

 الر اضة، في مابقة علوم 

 الر اضية، و البدنية التر ية علوم 

 الر اضة، علوم 

 ،ر اضة 

 الر اضية، و البدنية النشااا  تقنيا  و علوم 



 الر اضية، و البدنية التر وية منهجية و نظر ة 

 فنو   :ميدا 

 ، فنو 

   المسرحي، العر  فنو 

   تشييلية، فنو 

   درامية، فنو 

   السينما، فنو 

 التراث، عل  محافظة 

 ، موسيق 

 ،مسرح 

III – الماستر شهادة :  
 إجتماعية و إنسانية علوم :ميدا 

 إنسانية، علوم 

 إجتماعية، علوم 

 إسالمية، علوم 

 اإلجتما ، علم 

 الن س، علم 

 اإلتصال، و اإلعالم علوم 

  اإلجتماعي، التدخ 

 عر ي أد  و لغة :ميدا 

 عر ية، لغة 

 عر ي، أد  و لغة 

 أدبي، نقد 

 مسرحي، و أدبي نقد 

  أدبية، و لغوية دراسا 

 ، اللسانيا 

  جزايري، أج 

  عر ي، أد 

 اللغة، علوم 

 الر اضية و البدنية النشااا  تقنيا  و علوم : ميدا 

  تر وية، ر اضية بدنية نشااا 

  ميي ة، بدنية نشااا 



  ميي ة، ر اضية و بدنية تشااا 

 ر اضية، و بدنية تر ية 

 ،تر وي 

 حريية، و تر ية 

   ر اضي، تدر 

 الر اضة، أعمال إدارة 

 ر اضي، تسيير و إدارة 

 ر اضي، إتصال و إعالم 

 للر اضة، تابيقية علوم 

 الر اضية، و البدنية النشااا  في التدخ  علوم 

 الر اضة، علوم 

 اإلنسا ، حرية تكنولويا و علوم 

 الر اضية، و البدنية التر ية و الر اضي التدر   منهجية و نظر ة 

 فنو   :ميدا 

 ، فنو 

 ، مسرحية، فنو 

   بصر ة، فنو 

   سينمايية، فنو 

   تشييلية فنو. 

  .العلمي والبحث العالي للتعليم الرسمية النشرة الجر دة في القرار ه ا ينشر: 06 المـادة
 

 2012 مارس 15 في بالجزاير حرر
 للحيومة العام األمي  ع     

  العلمي البحث و العالي التعليم وز ر    العمومية للوظي ة العام المدير من  و ت وي 
  حراو ية رشيد                    بوشمال بلقاسم

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ

 راتار ـــــقـال
 ـــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلسمية القايمة يحدد 2012 جان ي 03 في مخر  قرار
 بوهرا  والتقنيا  العلوم في التحضير ة للمدرسة العلمي المجلس ألعضا 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  ،2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ســـبتمبر 24 الموافـــق 1426 القعـــدة  و 27 فـــي المـــخر  500-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 ال صــ  ســيما   ســيرها، و بتنظيمهــا الخاصــة القواعــد و الجامعــة خــارج المدرســة مهــام يحــدد الــ ي ،2005
  من ، الثاني
 ،2009 أو  10 الموافــق 1430 شــعبا  19 فــي مــخر ال 09-256 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 .بوهرا  التقنيا  و العلوم في التحضير ة المدرسة إنشا  المتضم و 
 بــوهرا  والتقنيــا  العلــوم فــي التحضــير ة للمدرســة العلمــي المجلــس أعضــا  إنتخــا  محضــر علــ  بنــا ا -

 .2011 ديسمبر 06 بتار خ
   يقــــــرر 

 

 القعـدة  و 27 فـي المـخر  500-05 رقم التن ي ي المرسوم م  الثاني ال ص  ألحيام تابيقا : األول  المادة
 القايمـة تحديـد إلـ  القـرار هـ ا يهـدف أعـال ، الم يور و 2005 سبتمبر 24 الموافق 1426
 .بوهرا  التقنيا  و العلوم في التحضير ة للمدرسة العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية

 التقنيــا  و العلــوم فــي التحضــير ة للمدرســة العلمــي المجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق بوهرا 

 .إمضا   تار خ م  إبتدا ا( 01) واحدة سنة لمدة القرار ه ا م عول يسري  : 03 المـادة
 فـي التحضـير ة المدرسـة جامعـة مـدير و والتكـو   والبحـث التـدرج بعد لما الدراسا  مديرة تكل  : 04 المـادة

 ميةـرســال النشــرة فــي ينشــر الــ ي القــرار هــ ا بتن يــ  يخصــ  فيمــا يــ  بــوهرا ، والتقنيــا  العلــوم
 .العلمي والبحث العالي للتعليم
 2012 جان ي 03 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                      

 
 
 
 

 

 



  العلمي المجلس أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق
 بوهرا  والتقنيا  العلوم في التحضير ة للمدرسة

 

 الصفة اللقب و اإلسم

 للمدرسة العلمي المجلس رئيس المدرسة، مدير - الدين جمال سيب -

 الخارجية للعالقات مساعد مدير - الدين نور هبار -

 للبيداغوجيا مساعدة مديرة - الزهراء فاطمة طوطاوي -

 اآللي اإلعالم و الرياضيات قسم رئيس هللا عبد غربي -

 الثقافة و اللغات قسم رئيسة  صارة عميرة حمودة -

 الكيمياء و الفيزياء قسم رئيسة خضرة كسايري -

 العالي التعليم أستاذ يحيى بويزم -

 العالي التعليم أستاذ عيسى كباب -

 " ب"  قسم محاضرة أستاذة نادية إلس -

 " ب"  قسم محاضر أستاذ هواري سملة -

 " ب"  قسم مساعدة أستاذة لمية حيرش -

 " أ"  قسم مساعدة أستاذة الزهراء فاطة لباح -

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 جان ي 03 في مخر  قرار
  اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة الدي  أصول لكلية األديا  مقارنة و 

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 والمتضـم  1984 أو  4 الموافـق 1404 القعـدة  ي 17 في المخر  182-84 رقم المرسوم بمقتض  -

  .المتمم و المعدل ، اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير جامعة إنشا 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 48 المـادة سـيما   والمتمم، المعدل وسيرها، بتنظيمها الخاصة القواعد و الجامعة مهام يحدد ال ي ،2003
 .من 
 ســبتمبر  28 و 12 بتــار خ األديــا  مقارنــة و العقيــدة لقســم العلميــة اللجنــة إجتمــا  محاضــر علــ  بنــا  -

2012. 
 يقــــــــرر

  

  جماد  04 في المخر  279-03 رقم التن ي ي المرسوم م  48 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة



 هـــ ا يهـــدف ، أعـــال  المـــ يور و المـــتمم و المعـــدل 2003 أو  23 الموافـــق 1424 الثانيـــة                
 لكليـة األديـا  مقارنة و العقيدة لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل  القرار
 .اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة الدي  أصول

 األديــا  مقارنــة و العقيــدة لكليــة التــار خ لقســم العلميــة اللجنــة ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة

 للعلـوم القـادر عبـد األمير جامعة مدير و والتكو   والبحث التدرج بعد لما الدراسا  مديرة تكل  : 03 المـادة
 العـالي ـعليملتـل ميةـرسـال النشـرة فـي ينشـر الـ ي القـرار هـ ا بتن ي  يخص  فيما ي  ، اإلسالمية

 .العلمي البحثو 
 2012 جان ي 03 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقارنة و العقيدة لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق
 اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة الدي  أصول لكلية األديا  

 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

 األديان مقارنة و العقيدة لقسم العلمية اللجنة رئيس - حايفي مسعود -

 األديان مقارنة و العقيدة قسم رئيس - جحيش كمال -

 العالي التعليم أستاذ - عليوان أسعيد -

 العالي التعليم أستاذ - عفيف منصور -

 العالي التعليم أستاذ - نعمان صالح -

 " أ"  قسم محاضر أساتذ - فرحات الوهاب عبد -

 " أ"  قسم محاضرة ةأساتذ - شكيرب آسيا -

 " ب"  قسم محاضرة ةأساتذ - زهرة لحلح -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

  ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 جان ي 03 في مخر  قرار 
 بتيسمسيل  الجامعي بالمريز والتكنولوجيا  العلوم لمعهد العلمي المجلس

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي



 2008 جو ليــة 09 الموافــق 1429 رجــ  06 فــي المــخر  203-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
  ،سمسيل يبت الجامعي المريز إنشا  المتضم و 
 ال ي ،2005 أو  16 الموافق 1426 رج  11 في المخر  299-05 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 من ، الثاني ال ص  سيما   سير  و بتنظيم  الخاصة القواعد و الجامعي المريز مهام يحدد
 ديســمبر 12 بتــار خ  التكنولوجيــا و العلــوم لمعهــد العلمــي المجلــس أعضــا  إنتخــا  محضــر علــ  بنــا ا -

2011.  
   يقـــــــــرر 

 

 رجــ  11 فــي المــخر  299-05 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  الثــاني ال صــ  ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة
ــق 1426  القايمــة تحديــد إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، المــ يور و 2005 أو  16 المواف
 .بتيسمسيل  الجامعي بالمريز والتكنولوجيا العلوم لمعهد العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية

 الجـامعي بـالمريز التكنولوجيـا و العلـوم لمعهـد العلمـي المجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة تحـدد:  02 المـادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق بتيسمسيل 

 .إمضا   تار خ م  إبتدا ا( 01) واحدة سنة لمدة القرار ه ا م عول يسري  : 03 المـادة
 يـ  بتيسمسـيل ، الجـامعي المريز مدير و والتكو   والبحث التدرج بعد لما الدراسا  مديرة تكل  : 04 المـادة

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص  فيما
 2012 جان ي 03 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 لمعهد العلمي المجلس أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق
 بتيسمسيل  الجامعي بالمريز التكنولوجيا  و العلوم

 
 

 الصفة اللقب و اإلسم

 التكنولوجيا و العلوم معهد مدير - الطيب طرازي -

 التكنولوجيا و العلوم لمعهد العلمي المجلس رئيس - جالل زبار -

 بالمعهد للدراسات مساعد مدير - قويدر مصطفى -

 "أ" قسم المحاضرين األساتذة ممثل الدين صالح عالية بن -

 "ب" قسم المحاضرين األساتذة ممثل القادر عبد شعيب -

 "أ" قسم المساعدين األساتذة ممثلة أمال بريكي -

 "أ" قسم المساعدين األساتذة ممثل صحراوي خريس -

 "ب" قسم المساعدين األساتذة ممثل عاطف دعاس -

 

 
 شهادة عل  للحصول اإلمتحانا  لجا  قايمة يحدد 2012 جان ي 04 في مخر  قرار

 تشييلتها و األسنا  وجراحة الصيدلة و الا  في المتخصصة الابية الدراسا 



 (2012 أفر   دورة – 2012 جان ي دورة)
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 الدراســا  شــهادة إنشــا  والمتضــم  1971 ديســمبر 03 فــي المــخر  275-71 رقــم المرســوم بمقنضــ  -

 المتخصصة، الابية
 وتنظـيم اإللتحـا  شـروط يحـدد الـ ي ،1982 ديسـمبر 18 فـي المخر  492-82 رقم المرسوم بمقتض  -

  المقيمي ، األسنا  جراح  و الصيدليي  و باألابا  الخاصة المتخصصة الابية الدراسا 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 فـي المقـيم قـانو   م تضـالمو  ،2011 جو لية 03 في المخر  236-11 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 الابية، العلوم
 عل  لحصولل النهايي اإلمتحا  تنظيم والمتضم  1989 في ري  25 في المخر  م/40 رقم القرار بمقتض  -

 المتخصصة، الابية الدراسا  شهادة
 فـي والتـدرج لتقيـيموا الدراسـا  تنظيم والمتضم  1989 نوفمبر 29 في المخر  142 رقم القرار بمقتض  -

 المتخصصة، الدراسا 
 البيداغوجيــة اللجــا  ســير و بتنظــيم المتعلــقو  2006 أكتــو ر 11 فــي المــخر  101 رقــم القــرار  بمقتضــ -

 .الابية العلوم في للتخصصا  الوانية البيداغوجية اللجا و  الابية العلوم في للتخصصا  ويةالجه
 

   يقــــــرر 
 

 تشـييلتها، و المتخصصـة الابية الدراسا  شهادة عل  للحصول اإلمتحانا  لجا  قايمة تحدد:  األول  المادة
 أفر ـ  15 مـ  إسـتدراكية دورة – 2012 في ري  16 إل  2012 جان ي 15 م  عادية دورة)

 .القرار ه ا لملحق ابقا ،(2012 ماي 17 إل  2012
 .العلمي البحث و العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ينشره ا:  02 المـادة

 2012 جان ي 04 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                     
 

   
 

LISTE ET COMPOSITION DES JURYS DE L’EXAMEN NATIONAL DU DIPLOME 
D’ETUDES MEDICLAES SPECIALES (D.E.M.S) 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2012 



 
I / SPECIALITES MEDICALES 

 

SPECIALITES JURYS LIEUX 
D’EXERCICE 

 
 
 
 
ANATOMIE 
NORMALE 

Président :     
  Pr. HAMMOUDI Si Salah 
Membres titulaires : 
 Pr. BOUSSAFSAF Badreddine 
Pr. BABA AHMED Abdelmalek 
Pr. DANOUNE Abdelmalek 
Pr. MEHDADI Salah 
 
Membres suppléants :  
Pr. GUEBRIOUT Boujemaa 
Pr. Selamna Rabah 

 
Alger 

 
Constantine 

Oran 
Annaba 

Sétif 
 
 

Oran 
Alger 

 
 
 
 
 
ANATOMIE 
PATHOLOGIQUE 

Présidente :     
  Pr. BENDISSARI Kheïra 
Membres titulaires : 
 Pr. TERKI  Nadjia 
Pr. TOU Abdenacer 
Pr. LANKAR Abdelaziz 
Pr. BABA Ahmed Rebiha 
 
Membres suppléants :  
Pr. HASSENE Fatima 
Pr. BENSACI Sabah 

 
Alger 

 
Alger 
S.B.A 

Annaba 
Alger 

 
 

Oran 
Constantine 

 
 
 
 
ANESTHESIE 
REANIMATION 

Président :     
  Pr. AIT SLIMANE Ahmed 
Membres titulaires : 
 Pr. BENMOUHOUB Nacéra 
Pr. BENMATI Abdelatif 
Pr. BOUDEHANE Omar 
Pr. MEHALI Mustapha 
 
Membres suppléants :  
Pr. MOKRETAR-KARROUBI Riad 
Pr. METREF Merzak 

 
Alger 

 
Alger 

Constantine 
Constantine 

Oran 
 
 

Alger 
Alger 

 
 
 
 
BIOPHYSIQUE 
MEDICALE 

Président :     
  Pr. AIT BENGUERRAH Abdelkader 
Membres titulaires : 
 Pr. AILEM Amar 
Pr. BEN YOUCEF Mohamed 
Pr. SENOUCI-BEREKSI Rafik 
Pr. LEKHAL Fouzia 
 
Membres suppléants :  
Pr. BELARBI Sonia 
Pr. BABA Ahmed 

Alger 
 
 

Alger 
Tlemcen 

S.B.A 
Alger 

 
 

Alger 
S.B.A 



 
 
 
 
 
 
 
 
CARDIOLOGIE 

Présidente :     
  Pr. HAMMOU Leïla 
Membres titulaires : 
 Pr. NIBOUCHE Djamel Eddine 
Pr. BENKHEDDA Salim 
Pr. AIT ATHMANE Mouloud 
Pr. MEKARNIA 
 

Membres suppléants :  
Pr. DAIMELLAH Farida 
Pr. ADGHAR-ZAIDI Djamila 

 
Oran 

 
Alger 
Alger 

Annaba 
Alger 

 
 

Alger 
Alger 

 

 
 
 
 
 
DERMATOLOGIE 

Président :     
  Pr. BENKAIDALI Ismaïl 
Membres titulaires : 
 Pr. BOUHARATI Dalila 
Pr. OTSMANE Farida 
Pr. SERRADJ Amina 
Pr. SALHI Aïcha 
 

Membres suppléants :  
Pr. DEJRIDANE Assia 
Pr. BOUDGHANE-STAMBOULI Omar 

 
Alger 

 
Alger 
Alger 
Oran 
Alger 

 
 

Alger 
Tlemcen 

 
 
 
 
 
ENDOCRINOLOGIE 

Présidente :     
  Pr. SEKKAL Fawzia 
Membres titulaires : 
 Pr. FOUDIL Dalila 
Pr. MIMOUNI Safia 
Pr. KESRI Nadia 
Pr. HADJ ARAB Samir 
 

Membres suppléants :  
Pr. MOHAMMEDI Fatiha 
Pr. BENMOHAMED 

 
Alger 

 
Alger 
Alger 
Alger 
Alger 

 
 

Oran 
Constantine 

 
 
 
 
 
EPIDEMIOLOGIE 

Présidente :     
  Pr. BENHABYLES Badia 
Membres titulaires : 
 Pr. MIDOUN Nori 
Pr. AHMED FOUATIH Zoubir 
Pr. HAMDI CHERIF Mokhtar 
Pr. M’HATEF Abdelkrim 
 

Membre suppléant :  
Pr. FARES Ghania 

 
Alger 

 
Oran 
Oran 
Sétif 
Sétif 

 
 

Alger 

 
 
 
 
GASTRO-
ENTEROLOGIE 

Président :     
  Pr.BOUCEKKINE Tadjeddine 
Membres titulaires : 
Pr. ASSELAH Hocine 
Pr. BOUASRIA Hamza 
Pr. BERKANE Saadi 
Pr. HAKEM Shehrazed 
 

Membres suppléants :  
Pr. ARBAOUI Bouzid 
Pr. BALAMNE Abdelmalek 

 
Alger 

 
Alger 
Oran 
Alger 
Oran 

 
Tlemcen 

Alger 



 
 
 
 
 
GYNECOLOGIE 
OBSTETRIQUE 

Président :     
  Pr. MERZOUK Tahar 
Membres titulaires : 
 Pr. CHAIBI Rachid 
Pr. BARKAT Abdelmadjid 
Pr. ADJALI Mohamed 
Pr. ADDAD Bouzid 
 
Membres suppléants :  
Pr. BOUROUBEY Hadj 
Pr. BELATECHE Badra 

 
Oran 

 
Alger 

Constantine 
Alger 
Alger 

 
 

Oran 
Oran 

 
 
 
 
 
HEMATOLOGIE 

Président :     
  Pr. ABAD Mohand Tayeb 
Membres titulaires : 
 Pr. SIDI Mohand Noureddine 
Pr. BEKADJA Mohamed Amine 
Pr. AINAS Lahlou 
Pr. MESLI Naïma 
 
Membres suppléants :  
Pr. NEKKAL Salim 
Pr. KACI Z. 

Blida 
 
 

Constantine 
Oran 

Tizi Ouzou 
Tlemcen 

 
 

Alger 
Alger 

 
 
 
 
HISTO-
EMBRYOLOGIE 

Président :     
  Pr. ABDELALI Mohamed 
Membres titulaires : 
 Pr. MEBAREK Kheïra 
Pr. SAKHRI Abdelhamid 
Pr. OUADAHI Rosa 
Pr. FELILISSA Khadidja 
 
Membres suppléants :  
Pr. BOUDIAF Yasmina 
Pr. YAHIA Hafida 

 
Alger 

 
Oran 

Constantine 
Alger 
Alger 

 
 

Alger 
Alger 

 
 
 
 
MALADIES 
INFECTIEUSES 

Président :     
  Pr. AOUATI Ahmed 
Membres titulaires : 
 Pr. AIT KAID Djaffar 
Pr. BACHA Djaffar 
Pr. GACI Ahmed 
Pr. MOUFFOK Nadjet 
 
Membres suppléants :  
Pr. OUBIRA Abdelhamid 
Pr. MESSAST Mokhtar 

 
Constantine 

 
Alger 
Alger 

Constantine 
Oran 

 
 

Constantine 
Constantine 

 
 
 
 
 
MEDECINE 
INTERNE 

Président :     
  Pr. BELHADJ Mohamed 
Membres titulaires : 
 Pr. BENFENATKI Nacéra 
Pr. OUERDANE Saïd 
Pr. ROULA Daoud 
Pr. OTMANI Fifi 
 

Membres suppléants :  
Pr. CHERRAK Anouar 
Pr. GUERMAZ Rachida 

 
Oran 

 
Alger 

Tizi Ouzou 
Constantine 

Alger 
 

Oran 
Alger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 
 
 
 
 
MEDECINE 
LEGALE 

Président :     
  Pr. MEHDI Youcef 
Membres titulaires : 
 Pr. MERAH Fatiha 
Pr. OUSSADIT Abdesamed 
Pr. BESSAHA Madjid 
 

Membre suppléant :  
Pr. BELHADJ Rachid 

 
Alger 

 
Alger 

Tlemcen 
Annaba 

 
Alger 
Alger 

 
 
 
 
MEDECINE 
NUCLEAIRE 

Président :     
  Pr. BOUYOUCEF Salaheddine 
Membres titulaires : 
 Pr. HAFFAF El-Mahdi 
Pr. BERBER Necib 
Pr. AMOKRANE Lounis 
 

Membre suppléant :  
Pr. ZIANI Khadidja 

 
Alger 

 
Alger 

Tlemcen 
Alger 

 
 

Alger 

 
 
 
MEDECINE 
PHYSIQUE ET 
READAPTATION 

Président :     
  Pr. REMAOUN Mustapha 
Membres titulaires : 
Pr. NOUACER Zine 
 Pr. AHRAS Ahmed 
Pr. BENSABRA Abdesslem 
Pr. RACHDI Mohamed 
 

Membres suppléants :  
Pr. DJAROUD Ziania 
Pr. BENMANSOUR Mohamed 

 
Oran 

 
Annaba 

Alger 
Alger 
Alger 

 
 

Oran 
Tlemcen 

 
 
 
 
MEDECINE DU 
SPORT 

Président :     
  Pr. HANIFI Rachid 
Membres titulaires : 
Pr. BEHOCINE Mourad 
 Pr. ADGHAR Djamila 
Pr. MEHDIOUI Hacène 
Pr. AHRAS Ahmed 

 

Membres suppléants :  
Pr. BENSSAHA Madjid 
Pr. GHOUINI Mohamed 

 
Alger 

 
Alger 
Alger 

Constantine 
Alger 

 
 

Alger 
Blida 

 
 
 
 
MEDECINE DU 
TRAVAIL 

Président :     
  Pr. NEZZAL Abdelmalek 
Membres titulaires : 
Pr. HADDAD Mustapha 
 Pr. TALEB Abdesslem 
Pr. HADDAR Mustapha 
Pr. LAIB Chérifa 
  

Membres suppléants :  
Pr. TOURAB Djamel 
Pr. CHEMAA Farida 

 
Annaba 

 
Constantine 

Tlemcen 
Alger 
Alger 

 
 

Annaba 
Constantine 

 
NEPHROLOGIE 

Président :     
  Pr. BENABADJI 
Membres titulaires : 

 
Alger 

 



Pr. REMACHE Azzeddine  
 Pr. RAYANE Tahar 
Pr. KADDOUS Abbou 
PrATTIK Ahssen 
  

Membres suppléants :  
Pr. KASTALI Mourad 
Pr. KHEMRI  Dalila 

Alger 
Alger 
Oran 

Annaba 
 
 

Blida 
Alger 

 
 
 
 
 
NEUROLOGIE 

Président :     
  Pr. AREZKI Mohamed 
Membres titulaires : 
Pr. SADI BELOUIZ Mustapha 
 Pr. HAMRI Abdelmadjid 
Pr. ABADA BENDIB Merièm 
Pr. ATTAL Elias 
  

Membre suppléant :  
Pr. MARKI Samira 

 
Blida 

 
Alger 

Constantine 
Alger 
Alger 

 

 
Alger 

 
 
 
 
ONCOLGIE 
MEDICALE 

Président :     
  Pr. BENDIB Ahmed 
Membres titulaires : 
Pr. BOUZID Kamel 
 Pr. BOUSAHBA Abdelkader 
Pr. BELDJILALI Yamina 
Pr. BENSALEM Assia 
  
Membre suppléant :  
Pr. ADANE Saïda 

 
Alger 

 
Alger 
Oran 
Oran 

Constantine 
 
 

Alger 

 
 
 
 
 
OPHTALMOLGIE 

Président :     
  Pr. NOURI Mohamed Tahar 
Membres titulaires : 
Pr. CHACHOUA Louiza 
 Pr. KARAOUAT Fatiha 
Pr. MERAD Zahida 
Pr. BOUSSALAH Merièm 
  

Membre suppléant :  
Pr. OUAHDJ Ourida 

 
Alger 

 
Alger 
Alger 
Alger 

Tlemcen 
 
 

Alger 

 
 
 
 
OTO-RHINO-
LARYNCOLOGIE 

Président :     
  Pr. ZEMIRLI Omar 
Membres titulaires : 
Pr. YAHI Nadia 
 Pr. HASBELAOUI Mokhtar 
Pr. DOUCHE Sadek 
Pr. KHAROUBI Ismail 
  

Membres suppléants :  
Pr. SAHEB Ali 
Pr. LOGRADA Merièm 

 
Alger 

 
Alger 

Tizi Ouzou 
Annaba 
Annaba 

 
 

Alger 
Alger 

 
 
 
PEDIATRIE 

Président :     
  Pr. KEDDARI Mostefa 
Membres titulaires : 
Pr. BOUDRAA Ghazalia 
 Pr. BENMEKHBI H’nifa 
Pr. HARIDI Messaouda 

 
Alger 

 
 

Oran 
Constantine 

Alger 



Pr. LALAOUI Salah eddine 
Membres suppléants :  
Pr. ARRADA Zakia 
Pr. CHAOU Merièm 

Alger 
 

Alger 
Alger 

 
 
 
PHARMACOLOGIE 
CLINIQUE 

Président :     
  Pr. HELLALI Abdelkader 
Membres titulaires : 
Pr. BELMAHI Mohamed El-Habib 
 Pr. AYOUBE Soraya 
Pr. BELHADJ Mohamed 
Pr. MESKINE Djamila 
  

Membre suppléant :  
Pr. LOUMI Nadjet 

 
Alger 

 
Constantine 

Alger 
Oran 
Alger 

 
 

Alger 

 
 
 
 
 
PHYSIOLOGIE 

Président :     
  Pr. KHELFAT Kheireddine 
Membres titulaires : 
Pr. NEDJAR Fayssal 
 Pr. GHOUINI Ahmed 
Pr. BOUGHRIDA Mohamed 
Pr. BRADAI-MESKINE Fatiha 
  

Membres suppléants :  
Pr. STMBOULI Abdellah 
Pr. CHITOUR Djamel 

 
Alger 

 
Constantine 

Blida 
Constantine 

S.B.A 
 
 

Oran 
Alger 

 
 
 
 
 
PNEUMO-
PHTISIOLOGIE 

Président :     
  Pr. BERRABAH Yahia 
Membres titulaires : 
Pr. ZIDOUNI Noureddine 
 Pr. HAOUICHAT Houria 
Pr. BENCHARIF Nadia 
Pr. BENALI Rachid 
  

Membres suppléants :  
Pr. TALEB Abdessamed 
Pr. SENOUBER 

 
Oran 

 
Alger 
Alger 
Alger 

Annaba 

 
S.B.A 
Oran 

 
 
 
 
 
 
PSYCHIATRIE 

Président :     
  Pr. KACHA Farid 
Membres titulaires : 
Pr. RIDOUH Bachir 
 Pr. BAKIRI Abdelfetah 
Pr. TEDJIZA Mohamed 
Pr. BENCHARIF Mohamed El Amine 
  

Membres suppléants :  
Pr. BOUDEF Mohamed 
Pr. BELAID Abderrahmane 

 
Alger 

 
Alger 
Blida 
Alger 
Blida 

 
 

Annaba 
Alger 

 
 
 
 
 
RADIOLOGIE 

Présidente :     
  Pr. MAHMOUDI Halima 
Membres titulaires : 
Pr. DRAOUAT Sebti 
Pr. BENDIB Abdelkrim 
 Pr. BENALLEGUE Mourad 
Pr. BOUBENDIR Nassreddine 
  

 
Oran 

 
Constantine 

Alger 
Alger 
Alger 

 



Membre suppléant :  
Pr. FERGANI Abderahmane  

 
Alger 

 
 
 
 
 
 
 
RADIOTHERAPIE 

Président :     
  Pr. AFIANE M’Hamed 
 

Membres titulaires : 
Pr. BOUALGA Kada  
 Pr. DALI YOUCEF Fethi 
Pr. DJEMAA Aïcha 
Pr. OUKRIF Seam 
  

Membres suppléants :  
Pr. MEKKI Fatima 
Pr. AIB Mama 

 
Alger 

 
 

Blida 
Oran 

Constantine 
Alger 

 
 

Alger 
Oran 

 
 
 
RHUMATHOLOGIE 

Président :     
  Pr. BAYOU Mohamed 
Membres titulaires : 
Pr. ABTROUN Sabira 
 Pr. MAMMERI Nadia 
Pr. BENZOUI Ahmed 
Pr. BRAHIMI Nadjia 

 
Alger 

 
Alger 
Alger 
Oran 
Alger 

 
II /  SPECIALITES CHIRURGICALES 

 
 

SPECIALITES JURYS LIEUX 
D’EXERCICES 

 
 
 
 
CHIRURGIE 
CARDIO-
VASCULAIRE 

Président :     
  Pr. BERTAL Amar 
Membres titulaires : 
 Pr. OULD ABDERRAHMANE Ramdane 

Ammar 
Pr. BRAHAMI Abdelmalek 
Pr. AMRANE Mohand Ouamara 
Pr. LACHEHEB Mohamed 
 

Membres suppléants :  
Pr. BOUDIFA El Hadj 
Pr. ROUDOUCI Kheïreddine 

 
Alger 

 
Oran 

 
Constantine 

Alger 
Oran 

 
 

Alger 
Alger 

 
 
 
 
CHIRURGIE 
GENERALE 

Président :     
  Pr. GRABA Abdeleziz 
Membres titulaires : 
 Pr. BOUDEKEUR Mohamed 
Pr. HASSANI Mostefa 
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 ــــــــــــــــــــــــ
  في المخر  757 رقم القرار يتمم 2012 جان ي  05 مخر  قرار

 الدورة نتايج إعال  المتضم  2011 ديسمبر 31
  الوانية الجامعية للجنة( 27) العشرو   و السابعة 

      

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 األساســي القــانو   والمتضــم  2008 مــاي 03 فــي المــخر  130-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الباحث، باألستا  الخاص
 تســييرها و الوانيــة الجامعيــة اللجنــة تنظــيم والمتضــم  1994 نــوفمبر 16 فــي المــخر  القــرار بمقتضــ  -

 المتمم، و المعدل وتشييلها،
 الجامعيــة للجنــة المختصــة ال ــرو  تشــييلة والمتضــم  2010 ديســمبر 12 فــي المــخر  القــرار بمقتضــ  -

 المتمم، الوانية،
 المخرخـة أسـتا  رتبة إل  الترقية أج  م "  أ"  قسم المحاضر   باألسات ة الخاصة التأهي  قوايم عل  بنا  -
 ،2011 ديسمبر 20 في
ــ  20 مــ ( 27) العشــرو   و الســابعة دورتهــا فــي الوانيــة الجامعيــة اللجنــة إجتمــا  علــ  بنــا  -  22 إل

 ،2011 ديسمبر
 
 



 .العشرو   و السابعة للدورة الوانية الجامعية اللجنة فرو  إجتماعا  محاضر عل  بنا  -
 

   يقـــــــــرر 
 

 أعـال  المـ يور و 2011 ديسـمبر 31 فـي المـخر  757 رقـم القـرار مـ  األول  المادة تتمم:  األول  المادة
 : ياآلتي وتحرر

 مخهلـو   اإلسـتحقاقي الترتيـ  حسـ  أسـماخهم اآلتيـة"  أ"  قسـم المحاضـر   األسـات ة يعتبـر : الول  المادة" 
 .أستا  رتبة إل  للترقية

 

 : الدقيقة العلوم فر 
 :فيز ا 

  

 والتكنولوجيا للعلوم بومدي  هواري  جامعة   فيز ا            نعيمة بولسبع( م) زاورار -

 تلمسا  جامعة فيز ا    نصيرة منصوري  ب ( م) غالي -

 المسيلة جامعة          فيز ا      زوليخة شر  ي -

 البواقي أم جامعة   فيز ا       الدي  عز بودي  -

 بلعباس سيدي جامعة فيز ا     الحميد عبد حلوش -

 ساي  جامعة   فيز ا       سليم حوامر -

 قسناينة جامعة  فيز ا       ندير بالل -

 قسناينة جامعة   فيز ا       توفيق بوفندي -

 عنابة والتقنيا  للعلوم التحضير ة المدرسة  فيز ا       رشيد مراباتي  -

 قسناينة جامعة   فيز ا      الصال  محمد رواب  -

 والتكنولوجيا للعلوم وهرا  جامعة   فيز ا       محمد عدنا  -

 تلمسا  جامعة  فيز ا   عمار ة عباس ولد( م) صاولة ب  -

 عنابة جامعة   فيز ا       الصاد  ع ي ي -

 ساي  جامعة   فيز ا       الحاج واقدي -

 بجاية جامعة   فيز ا       جمال جوادي -

 وزو تيزي  جامعة   فيز ا        راب  مقداد -

 عنابة جامعة          فيز ا       نادية سبع ب  -

 خنشلة الجامعي المريز               فيز ا       القادر عبد جلول -

 سيييدة جامعة  فيز ا      جمال عميري  -

 بجاية جامعة  فيز ا      مداني سماح -

 جيج  جامعة  فيز ا      زو نة بلغبسي -

 قسناينة جامعة  فيز ا     إسماعي  بوجعدار -



 باتنة جامعة   فيز ا     الشر   بلعمري  -

 تبسة جامعة   فيز ا    لا ي محمد خدير ب  -

 عنابة جامعة   فيز ا    الدي  نور بوسراج -

 البليدة جامعة   فيز ا    األمي  محمد عمر ب  -

 قسناينة جامعة   فيز ا     ياسمينة سعيدي -

 بجاية جامعة   فيز ا     مال  براهيمي -

 سيييدة جامعة   فيز ا     الدي  نور معزي  -

 التكنولوجيا و للعلوم بومدي  هواري  جامعة   فيز ا    رضا محمد أودي  -

 باتنة جامعة   فيز ا   حضر ة مدوار( م) مساعدي -

 قسناينة جامعة   فيز ا     سامية بوحجة -

 وزو تيزي  جامعة   فيز ا     فرحا  مناس -

 التكنولوجيا و للعلوم وهرا  جامعة   فيز ا     أحمد بوااوس -

 تبسة جامعة   فيز ا     فلة مخلوف ب  -

 بلعباس سيدي جامعة   فيز ا     عباس شاهد -

 بلعباس سيدي جامعة   فيز ا     محمد معاشو -

 بلعباس سيدي جامعة   فيز ا     عمر هالل ب  -

 ساي  جامعة   فيز ا     مسعود جابي -

  بسيرة جامعة   فيز ا     م تاح أمجاد -

 والتكنولوجيا للعلوم وهرا  جامعة   فيز ا    الدي  نور أباجي ب  -

 تلمسا . ج   فيز ا    الدي  نصر تر يي بيبي -

 والتكنولوجيا للعلوم وهرا  جامعة   فيز ا    البا  محمد الوها  عبد -

 باتنة جامعة   فيز ا    الصغير محمد بومعزة -

 باتنة جامعة   فيز ا     السعيد ابش -

 ساي  جامعة   فيز ا     العيد يرياش -

 عنابة جامعة   فيز ا    محمد السالم عبد ب  -

 

  :ييميا 

 عنابة جامعة   ييميا     صبير حزورلي -

 البواقي أم جامعة   ييميا    الدي  نور غراف -

 عنابة جامعة   ييميا     راب  رحامنية -

 معسير جامعة   ييميا     أحمد يحياوي  -

 ورقلة جامعة   ييميا     سقني لعجال -

 تلمسا  جامعة   ييميا     حسي  عاللي -



 البليدة جامعة   ييميا     نسيمة صالحي -

 معسير جامعة   ييميا   عايشة هشماوي ( م) يحياوي  -

 البواقي ام جامعة   ييميا     قضيلة براح -

 التكنولوجيا و للعلوم بومدي  هواري  جامعة   ييميا    ييميا  ليل  بعداش -

 مستغانم جامعة   ييميا    عودة ب  بسااني -

 التكنولوجيا و للعلوم بومدي  هواري  جامعة   ييميا    مخلوف بوفعايط -

 غليزا  الجامعي المريز   ييميا     عيس  بلواتق -

 قسناينة جامعة   ييميا     سميرة غيز وي  -

 عنابة جامعة   ييميا            راب  شاار -

 قسناينة جامعة   ييميا    الملي  عبد بلخيري  -

 قالمة جامعة   ييميا      ليل  نوار -

 تلمسا  جامعة   ييميا   لميا  الشهير( م) بجاوي  -

 عنابة جامعة   ييميا    سهام الرحما  عبد -

 تلمسا  جامعة   ييميا   راضية بغدادلي( م) محبو  -

 البواقي أم جامعة   ييميا    الدي  محي مختاري  -

 تلمسا  جامعة   ييميا    نصيرة يوس  دالي -

 البواقي أم جامعة   ييميا     محمد بوز د ب  -

 حسي  بويلي( م) ديمراد ب  -

 تلمسا  جامعة          ييميا                             نسمية 

 قالمة جامعة   ييميا    الغن  عبد بوجاهم -

 تلمسا  جامعة   ييميا    شوقي شر   ز اني -

 قسناينة جامعة   ييميا   الرحما  عبد مو ي ملويي -

 تلمسا  جامعة   ييميا    الغن  عبد فالح شيبو  -

 البليدة جامعة         ييميا     محمد خوجة -

 

 " تغيير بدو   الباقي" 

ــ  يســري  الــ ي القــرار هــ ا بتن يــ  البشــر ة المــوارد مــدير ييلــ :  02 المـــادة  ديســمبر 22 مــ  إبتــدا  م عول
 .العلمي البحث و العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي و 2011
 2012 جان ي 05 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                      

 
 



  اإلسمية القايمة يحدد 2012 جان ي 05 في مخر  قرار
 ورقلة جامعة إدارة مجلس ألعضا 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  ،2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 23 الموافـق 1419 1422 األولـ  جمـاد  24 فـي المـخر  210-01 رقـم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 من ، 3 المادة سيما   والمتمم، المعدل ورقلة، جامعة إنشا  والمتضم  ،2001 جوا 
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

   يقـــــــــرر 
 

 الثانية جماد  04 في المخر  279-03 رقم التن ي ي المرسوم م  12 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 إلــ  القــرار هــ ا يهــدف ، أعــال  المــ يور و والمــتمم المعــدل 2003 أو  23 الموافــق 1424
 .ورقلة بجامعة واللغا  اآلدا  لكلية العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد

 .القرار به ا الملحق الجدول وفق ورقلة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 يخصـ  فيمـا يـ  ورقلـة، جامعـة مـدير و والتكـو   والبحـث التدرج بعد لما الدراسا  مديرة تكل  : 03 المـادة

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي 
 

 2012 جان ي 05 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورقلة جامعة إدارة مجلس أعضا  قايمة يتضم : بالقرار ملحق
 

 :المعينو   األعضا  -1
 

 القاا  الص ة اللق  و اإلسم

 

 العيد محمد قادري  - -

 الهادي محمد فراح - -

 الرزا  عبد محمد زيور - -

 

 رييس -
 عضو -
 عضو -

 

 العلمي البحث و العالي بالتعليم الميل  الوز ر ممث  -
 بالمالية الميل  الوز ر ممث  -

 المهنيي  والتعليم بالتكو   الميل  الوز ر ممث  -



 عمر بيو  - -

 محمد اي - -

 علي ب  مداني - -

 ميلود تينة - -

 العز ز عبد حروز - -

-  

 ميلود معمر ب  - -

 إدر س بوخاري  - -

 ي يح القادر عبد - -

 أمي  قاسم - -

 الرزا  عبد بخالد - -

 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو
 عضو -

 عضو
 عضو

 الوانية بالتر ية الميل  الوز ر ممث  -

 العلمي بالبحث الميل ة السلاة ممثلة -

 العمومية بالوظي ة الميل ة السلاة ممث  -

 اإلجتماعي والضما  التشغي  و بالعم  الميل  الوز ر ممث  -

 الصــــــغيرة المخسســــــا  و بالصــــــناعة الميلــــــ  الــــــوز ر ممثــــــ  -
 والمتوساة

 الر  ية التنمية و بال الحة الميل  الوز ر ممث  -

 البشر ة بالموارد الميل  الوز ر ممث  -

 العمومية باألشغال الميل  الوز ر ممث  -

 والبيية العمرانية بالتهيية الميل  الوز ر ممث  -

 الوالي ممث  -

 
 :المنتخبو   األعضا  -2
 

 الهيية الص ة اللق  و اإلسم

 فتحي خل اوي  - -

 بلحاج عيس  حمدي - -

-  

 المخم  عبد مجدو  - -

 حور ة عمروني - -

 حمزة محمد قر نة ب  - -

-  

 المجيد عبد عيساني - -

 الدي  نور غندير - -

 القادر عبد لبار - -

 محمد اااة ب  - -

 صليحة إيدر - -

 يوس  بوعالوي  - -

 الرخوف عبد محمد ز توني - -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -
 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو
 عضو
 عضو

 المادة وعلوم والتكنولوجيا العلوم لكلية األسات ة ع  منتخ  ممث  -

 وعلوم الحياةو  الابيعة علوم لكلية األسات ة ع  منتخ  ممث  -
 الكو  و  األر 

 السياسية العلوم و الحقو   لكلية األسات ة ع  منتخ  ممث  -

 اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم لكلية األسات ة ع  منتخ  ممث  -

 التجار ةو  اإلقتصادية العلوم لكلية األسات ة ع  منتخ  ممث  -
 التسيير وعلوم

 اللغا  و اآلدا  لكلية األسات ة ع  منتخ  ممث  -

 المساعدي  األسات ة سل  ع  منتخ  ممث  -

 المساعدي  األسات ة سل  ع  منتخ  ممث  -

 الخدما  عمالو  والتقنيي  اإلدار ي  الموظ ي  ع  منتخ   ممث -

 الخدما  عمالو  والتقنيي  اإلدار ي  الموظ ي  ع  منتخ   ممث -

 الالبة ع  منتخ  ممث  -

 الالبة ع  منتخ  ممث  -

  

 

   في المخر  91 رقم القرار يعدل 2011 جان ي 16 في مخر  قرار 
  ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي ،2010 مارس 25



 المعدل بتيسمسيل ، الجامعي المريز إدارة مجلس
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 مـــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــادي 14 فــي مـــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 وز ــر صــالحيا  يحــدد الــ ي ،1994 أو  27 فــي المــخر  260-94 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم
 ،2005 أو  16 الموافـــق 1426 رجــ  11 فـــي المــخر  299-05 رقـــم التن يــ ي المرســـوم بمقتضــ  -

 من ، 10 و 9 الماداتا  سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة القواعد و الجامعي المريز مهام يحدد ال ي،
 2008 جو ليـــة 9 الموافـــق 1429 رجـــ  6 فـــي المـــخر  203-08 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 من ، 2 المادة سيما   بتيسمسيل ، جامعي مريز إنشا  والمتضم 
 إدارة مجلـس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي ،2010 مارس 25 في المخر  91 رقم القرار بمقتض  -

 .المعدل بتيسمسيل ، الجامعي المريز
       يقـــــــــرر 

 

 المــ يور و المعــدل ،1020 مــارس 25 فــي المــخر  91 رقــم بــالقرار الملحــق الجــدول يعــدل:  األولــ  المــادة
 .القرار به ا الملحق الجدول في محدد هو يما أعال ،

 .العلمي البحث و العالي عليمـلتل ميةـالرس النشرة في القرار ه ا ينشر:  02 المـادة
 

 2012 جان ي 16 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتيسمسيل  الجامعي المريز إدارة مجلس أعضا  قايمة يتضم : بالقرار ملحق
 

 :المعينو   األعضا  – 1
 

 القاا  الص ة اللق  و اإلسم

 ناصر قاسي - -

 سعيد أحمية - -

 أحمد رزقي - -

 الدي  نور دومة بلعالية - -

 زو ير بورغيدة - -

  الرحم عبد مز ا  - -

 القادر عبد بلكح  - -

 رييس -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -
 عضو -

 العلمي البحث و العالي بالتعليم الميل  الوز ر ممث  -
 بالمالية الميل  الوز ر ممث  -

 الوانية بالتر ية الميل  الوز ر ممث  -

 المهنيي  التعليم و بالتكو   الميل  الوز ر ممث  -

 العمومية بالوظي ة الميل ة السلاة ممث  -

 العلمي بالبحث الميل ة السلاة ممث  -

 اإلجتماعي الضما  و التشغي  و بالعم  الميل  الوز ر ممث  -



 الدي  عال  الاي  سي - -

 محمد شادل - -

 الحميد عبد مرسلي - -

 محمد مرموشي - -

-  

 القادر عبد لباني - -

 عضو -

 عضو -

 عضو
 عضو -

 
 عضو

 األختام حافظ ،بالعدل الميل  الوز ر ممث  -

 بالتجارة الميل  الوز ر ممث  -

 بالثقافة الميل  الوز ر ممث  -

 الصغيرة المخسسا  و بالصناعة الميل  الوز ر ممث  -
 اإلستثمارا  ترقية و والمتوساة

 الوالي ممث  -

 

 " تغيير بدو   الباقي و "
 

 ـــــــــــــــــــــــ

 2010 جوا  02 في المخر  169 رقم القرار يعدل  2012 جان ي 18 في مخر  قرار
 العلمي البحث نشااا  ببرمجة الميل ة القااعا  بي  المشترية اللجنة أعضا  تعيي  والمتضم 

 التار خ و اإلنسانية العلوم مجا   في تقييمها و ترقيتها و تنسيقها و التكنولوجي التاو ر و
    

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
  المشترية اللجنة أعضا  تعيي  المتضم  و 2010 جوا  02 في المخر  169 رقم القرار بمقتض  -
 وتقييمهـا ترقيتهـا و تنسـيقها و التكنولوجي التاو ر و العلمي البحث نشااا  ببرمجة الميل ة القااعا  بي 
 . التار خ و اإلنسانية العلوم مجا   في
 

  يقـــــــــرر  
 

 أعـال ، المـ يور و 2010 جـوا  02 فـي المـخر  169 رقـم القـرار مـ  األولـ  المـادة تعـدل:  األولـ  المادة
 : يأتي يما وتحرر

 .................................:.األول  المادة" 
- .................................................، 
 هللا، سعد مح وظ: الواني الدفا  وزارة ع  -
 " تغيير بدو   الباقي و "
 
 

 .العلمي البحث و العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في القرار ه ا ينشر : 20 المـادة
 2012 جان ي 18 في بالجزاير حرر



 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
حراوبية رشيد                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشا  يتضم   2012 مارس 23 في مخر  قرار
 بتامنغس  الجامعي المريز لد  الحقو   لمعهد الميونة

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  30 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة والقواعد الجامعي المريز مهام يحدد
 2005 أو  16 الموافـــق 1426 رجـــ  11 فـــي المـــخر  301-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 .بتامنغس  جامعي مريز إنشا  والمتضم 
 

  يقـــــــــرر  
 

 1426 رج  11 في مخر ال 299-05 رقم التن ي ي المرسوم م  30 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 الميونــة األقســام إنشــا  إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، والمــ يور 2005 أو  16 الموافــق
 .بتامنغس  الجامعي المريز لد  الحقو   لمعهد

 : التاليـة األقسام بتامنغس ، الجامعي بالمريز الحقو   معهد لد  ينشأ :2 المادة
 الحقو ، قسم -
 .التسيير وعلوم التجار ة و اإلقتصادية العلوم قسم -

 التكـو   مـدير والسـادة والتكـو   والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مـديرة السـيدة مـ  ي  تكل  : 30 المـادة
 القـرار هـ ا بتن ي  يخص ، فيما ي  بتامنغس ، الجامعي المريز مدير و التدرج مرحلة في العالي
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في ينشر ال ي

 2012 جان ي 23 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

حراوبية رشيد                                                                        
 

 
 

  األقسام إنشا  يتضم   2201 مارس 23 في مخر  قرار
 بتامنغس  الجامعي المريز لد   اإلنسانية العلوم لمعهد الميونة



           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 الـ ي 2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 فـي مـخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  30 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة القواعد و الجامعي المريز مهام يحدد
 2005 أو  16 الموافـــق 1426 رجـــ  11 فـــي المـــخر  301-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 .بتامنغس  جامعي مريز إنشا  والمتضم 
 

  يقـــــــــرر  
 

 1426 رج  11 في مخر ال 299-05 رقم التن ي ي المرسوم م  30 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 الميونــة األقســام إنشــا  إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، المــ يور و 2005 أو  16 الموافــق
 .بتامنغس  الجامعي المريز لد  اإلنسانية العلوم لمعهد

 : التاليـة األقسام بتامنغس ، الجامعي بالمريز اإلنسانية العلوم معهد لد  ينشأ :2 المادة
 واإلجتماعية، اإلنسانية العلوم قسم -
 .واللغا  اآلدا  قسم -

 التكـو   مـدير والسـادة والتكـو   والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مـديرة السـيدة مـ  ي  تكل  : 30 المـادة
 القـرار هـ ا بتن ي  يخص ، فيما ي  بتامنغس ، الجامعي المريز مدير و التدرج مرحلة في العالي
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في ينشر ال ي

 2012 جان ي 23 في بالجزاير حرر                                                                     
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

حراوبية رشيد                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــ

 بعنوا  الم توحة الليسانس تأهي  ضم يت 2012 جان ي  31 في مخر  قرار
 البواقي أم بجامعة  2009-2008 ةالجامعي لسنةا

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 والمتضـم   1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010



 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام والمتضم 
 2009 جـــان ي 4 الموافـــق 1430 محـــرم 7 فـــي المـــخر  06-09 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

  البواقي، أم جامعة إنشا  والمتضم 
 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  المتضـــم  و 2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -

 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها
 بعنــوا  الم توحــة الليســانس تأهيــ  المتضــم  و 2009 مــاي 06 فــي المــخر  99 رقــم القــرار بمقتضــ  -

 .البواقي أم بجامعة 2009-2008 الجامعية السنة
 

    يقـــــــــرر 
 

 الليســـانس تأهيـــ  المتضـــم  و 2009 مـــاي 06 فـــي المـــخر  99 رقـــم القـــرار ملحـــق يعـــدل:  األولـــ  المـــادة
  :التالي النحو عل  أعال  الم يور و البواقي أم بجامعة 2009-2008 الجامعية السنة بعنوا  الم توحة

 
 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

 أ نباتية بيوتكنولوجيا نباتية بيولوجيا والحياة الابيعة علوم

 أ إييولوجيا إييولوجيا

 " تغيير بدو   الباقي و " 
 

 ه ا بتن ي  يخص  فيما ي  البواقي، أم جامعة مدير و التدرج مرحلة في العالي التكو   مدير ييل : 02 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار

 

 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   

 حراوبية رشيد                                                                    
 

 
 
 
 
 
 

 199 رقم القرار ملحق يعدل جان ي  31 في مخر  قرار
 بعنوا  الم توحة الماستر تأهي  والمتضم  2009 جو لية أّول في المخر 



 البواقي أم بجامعة  2010-2009 ةالجامعي لسنةا
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 والمتضـم   1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  المتضم  و 2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام والمتضم 
 2009 جـــان ي 4 الموافـــق 1430 محـــرم 7 فـــي المـــخر  06-09 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

  البواقي، أم جامعة إنشا  والمتضم 
 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  والمتضـــم  2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -

 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها
 بعنــوا  الم توحــة الماســتر تأهيــ  والمتضــم  2009 جو ليــة أّول فــي المــخر  199 رقــم القــرار بمقتضــ  -

 .البواقي أم بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة
 

    يقـــــــــرر 
 

 الماســـتر تأهيـــ  المتضـــم و  2009 جو ليـــة أّول فـــي المـــخر  199 رقـــم القـــرار ملحـــق يعـــدل: األولـــ  المـــادة
  :التالي النحو عل  أعال  الم يور و البواقي أم بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة بعنوا  الم توحة

 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

ــا  فيز ا  المادة علوم ــ  أنصــاف فيز  ــق النواق  والتواف
 اإللكترومغناايسي

 أ

 

 " تغيير بدو   الباقي و "

 ه ا بتن ي  يخص  فيما ي  البواقي، أم جامعة مدير و التدرج مرحلة في العالي التكو   مدير ييل : 02 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار
 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   
 حراوبية رشيد                                                                      

 

 302 رقم القرار ملحق يعدل  2012 جان ي  31 في مخر  قرار
 بعنوا  الم توحة الماستر تأهي  والمتضم  2010 سبتمبر 7 في المخر 



 البليدة بجامعة 2011-2010 الجامعية السنة
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 والمتضـم   1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 1989 او  أّول الموافـق 1409 الحجـة  ي 29 فـي المخر  137-89 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 والمتمم، المعدل البليدة، جامعة إنشا  والمتضم 
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام والمتضم 
 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  والمتضـــم  2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -

 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها
 بعنــوا  الم توحــة الماســتر تأهيــ  والمتضــم  2010 ســبتمبر 07 فــي المــخر  302 رقــم القــرار بمقتضـ  -

 .البليدة بجامعة 2011-2010 الجامعية السنة
 

    يقـــــــرر 
 

ــ  المــادة ــدل:  األول ــم القــرار ملحــق يع ــي المــخر  302 رق ــ  المتضــم و  1020 ســبتمبر 07 ف  الماســتر تأهي
  :التالي النحو عل  أعال  الم يور و  البليدة بجامعة 2011-2010 الجامعية السنة بعنوا  الم توحة

 

 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

 
جتماعية إنسانية علوم  وا 

 
 إجتماعية علوم

 اإلتصال إجتما  علم: اإلجتما  علم
 عامة عالقا  و

 أ

 العنــ  إجتمــا  علــم: اإلجتمــا  علــم
 العقوبا  علم و

 أ

 أ التنظيم إجتما  علم: اإلجتما  علم

 أ ن سية صحة و إرشاد: الن س علم

 

 " تغيير بدو   الباقي و "

 هـ ا بتن يـ  يخصـ  فيمـا يـ  البليـدة، جامعـة مـدير و التـدرج مرحلـة في العالي التكو   مدير ييل : 02 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار



 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   
 حراوبية رشيد                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــ

 140 رقم القرار ملحق يعدل  2012 جان ي  31 في مخر  قرار
 بعنوا  الم توحة الليسانس تأهي  والمتضم  2009 جو لية أّول في المخر 

 ورقلة بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 والمتضـم  ،1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  ،2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام والمتضم 
 جو ليــة 23 الموافــق 1409 األولــ  جمــاد  2 فــي المــخر  210-01 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

  المتمم، و المعدل ورقلة، جامعة إنشا  والمتضم  ،2001
 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  والمتضـــم  2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -

 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها
 بعنـوا  الم توحـة الليسـانس تأهيـ  والمتضـم  2009 جو ليـة أّول فـي المـخر  140 رقم القرار بمقتض  -

 .ورقلة بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة
 

    يقـــــــــرر 
 

 الليســانس تأهيــ  المتضــم و  ،0920 جو ليــة أّول فــي المــخر  140 رقــم القــرار ملحــق يعــدل:  األولــ  المــادة
  : التالي النحو عل  أعال  الم يورو  ورقلة بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة بعنوا  الم توحة

 

 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

 
 

 والحياة الابيعة علوم

 أ عامة إييولوجيا و يية إييولوجيا

 
 

 زراعية علوم

 أ صحراوية زراعة

 أ والمحيط التر ة موارد تسيير

 أ النباتا  وتقنيا  الزراعية المساحا  تسيير



 أ الحيوانا  تر ية تقنيا  في تحيم و تسيير 

 أ النباتا  حماية

 

 " تغيير بدو   الباقي و "

 هـ ا بتن يـ  يخصـ  فيمـا يـ  ورقلـة، جامعـة مـدير و التـدرج مرحلـة فـي العـالي التكو   مدير ييل : 02 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار
 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   
 حراوبية رشيد                                                                    

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 143 رقم القرار ملحق يعدل  2012 جان ي  31 في مخر  قرار
 بعنوا  الم توحة الليسانس تأهي  والمتضم  2009 جو لية أّول في المخر 
 اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 والمتضـم   1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 القـادر عبد األمير جامعة إنشا  والمتضم  ،1984 أو  4 في المخر  182-84 رقم المرسوم بمقتض  -

 المتمم، و المعدل ، اإلسالمية للعلوم
 1994 أو  27 الموافـق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام والمتضم 
 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  والمتضـــم  2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -

 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها
  بعنوا  الم توحة الليسانس تأهي  والمتضم  2009 جو لية أّول في المخر  143 رقم القرار بمقتض  -
 
 
 

 .اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة
 



    يقـــــــــرر 
 

 الليســانس تأهيــ  المتضــم و  0920 جو ليــة أّول فــي المــخر  143 رقــم القــرار ملحــق يعــدل:  األولــ  المــادة
 المــ يورو  اإلســالمية للعلــوم القــادر عبــد األميــر بجامعــة 2010-2009 الجامعيــة الســنة بعنــوا  الم توحــة

  : التالي النحو عل  أعال 
 

 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

 
 
 

جتماعية إنسانية علوم  وا 

 أ الجزاير تار خ أنسانية علوم

 أ مخاواا  و توثيق

 أ أسالمية وفنو   اآلثار علم

 أ وقانو   شر عة

 أ اإلنسا  حقو  

 أ إسالمي تار خ إسالمية علوم

 أ صحافة

 أ قرآنية دراسا  و عر ية لغة

 أ أدبية دراسا  و عر ية لغة

 أ المعاصرة المالية المعامال 

 

 " تغيير بدو   الباقي و "

 اإلسـالمية، للعلـوم القـادر عبـد األميـر جامعـة ومـدير التـدرج مرحلـة في العالي التكو   مدير ييل : 02 المـادة
 البحــثو  العــالي ـعليملتــل ميةـرســال النشــرة فــي سينشــر الــ ي القــرار هــ ا بتن يــ  يخصــ  فيمــا يــ 

 .العلمي
 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   
 حراوبية رشيد                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــ

 500 رقم القرار ملحق يعدل  2012 جان ي  31 في مخر  قرار
 بعنوا  الم توحة الليسانس تأهي  والمتضم  2011 سبتمبر 4 في المخر 

 2 الجزاير بجامعة 2012-2011 الجامعية السنة
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 المتضـم و   1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 والمتمم، المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  



 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام المتضم و 
 أكتـــو ر 22 الموافـــق 1430 القعـــدة  ي 03 فـــي المـــخر  340-09 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

  بوزر عة، جامعة إنشا  المتضم و  ،2009
 2010 جو ليـة 14 الموافـق 1431 شـعبا  03 فـي المـخر  184-10 رقـم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
  بوزر عة، جامعة تسمية تغيير المتضم و 
 وتشييلتها للتأهي  الوانية اللجنة إنشا  المتضم  2005 جوا  04 في المخر  129 رقم القرار بموج  -
 سيرها، و صالحياتها و
 بعنـوا  الم توحـة اللياسـانس تأهيـ  المتضم و  2011 سبتمبر 04 في المخر  500 رقم القرار بمقتض  -

 .2 الجزاير بجامعة 2012-2011 الجامعية السنة
 

    يقـــــــــرر 
 

 الليســانس تأهيــ  المتضــم  ،1120 ســبتمبر 04 فــي المــخر  500 رقــم القــرار ملحــق يعــدل :األولــ  المــادة
  :التالي النحو عل  أعال  والم يور 2 الجزاير بجامعة 2012-2011 الجامعية السنة بعنوا  الم توحة

 
 

 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

 
 
 
 

جتماعية إنسانية علوم  وا 

 
 

 إنسانية علوم

 أ التار خ قب  ما آثار: آثار

 أ القديمة اآلثار علم: آثار

 أ إسالمية آثار: آثار

 أ اآلثار علم في ترميم و صيانة: آثار

 
 

 إجتماعية علوم

 أ صحة و سيا : سيانية علوم

 أ وتنظيم عم  اإلجتما  علم:  إلجتما ا علم

 أ والا ولة يالعايل اإلجتما  علم:  إلجتما ا علم

 أ الحضري  اإلجتما  علم:  إلجتما ا علم

 أ والتنظيم العم  الن س علم:  الن س علم

 " تغيير بدو   الباقي و "

 



 ه ا بتن ي  يخص  فيما ي  ،2 الجزاير جامعة مدير و التدرج مرحلة في العالي التكو   مدير ييل : 02 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار
 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   
 حراوبية رشيد                                                                      

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 176 رقم القرار ملحق يعدل  2012 جان ي  31 في مخر  قرار
 بعنوا  الم توحة الليسانس تأهي  والمتضم  2009 جو لية أّول في المخر 

 بميلة الجامعي بالمريز 2010-2009 الجامعية السنة
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 المتضـم و    1999 أفر   4 الموافق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام المتضم و 
 2008 جو ليـــة 9 الموافـــق 1429 رجـــ  6 فـــي المـــخر  204-08 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -
  بميلة، جامعي مريز إنشا  المتضم و 
 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  والمتضـــم  2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -

 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها
 بعنـوا  الم توحـة الليسـانس تأهيـ  والمتضـم  2009 جو ليـة 01 فـي المـخر  176 رقم القرار بمقتض  -

 . بميلة جامعي بالمريز 2010-2009 الجامعية السنة
 

    يقـــــــــرر 
 

 الليســانس تأهيــ  المتضــم و  2009 جو ليــة 01 فــي المــخر  176 رقــم القــرار ملحــق يعــدل:  األولــ  المــادة
 : التالي النحو عل  أعال  والم يور  2 الجزاير بجامعة 2012-2011 الجامعية السنة بعنوا  الم توحة

 

 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

 أ اللغة علوم  إنجليز ة لغة أجنبية لغا  و أد 

 " تغيير بدو   الباقي و "



 يخصــ  فيمــا يــ  بميلــة، الجــامعي المريــز مــدير و التــدرج مرحلــة فــي العــالي التكــو   مــدير ييلــ : 02 المـــادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي 

 

 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   

 حراوبية رشيد                                                                     
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 208 رقم القرار ملحق تعدي  يتضم   2012 جان ي  31 في مخر  قرار
 بعنوا  الم توحة الماستر تأهي  المتضم  2009 جو لية أّول في المخر 
 التكنولوجيا و للعلوم بومدي  هواري  بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 المتضـم و    1974 أبر ـ  25 الموافـق 1394 الثـاني ر يـع 3 في المخر  50-74 رقم األمر بمقتض  -

 والتكنولوجيا، للعلوم بومدي  هواري  جامعة إنشا 
 المتضـم و  1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجـة  ي 18 فـي المـخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام المتضم و 
 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  المتضـــم و  2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -

 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها
 بعنــوا  الم توحــة الماســتر تأهيــ  المتضــم و  2009 جو ليــة أّول فــي المــخر  208 رقــم القــرار بمقتضــ  -

 .والتكنولوجيا للعلوم بومدي  هواري  بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة
 

    يقـــــــــرر 
 

ــادة ــة 01 فــي المــخر  208 رقــم القــرار ملحــق يعــدل:  األولــ  الم  الماســتر تأهيــ  المتضــم و  2009 جو لي
 أعـال  الم يورو  والتكنولوجيا للعلوم بومدي  هواري  بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة بعنوا  الم توحة

  : التالي النحو عل 
 
 



 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

  ال يية اآللي اإلعالم أنظمة آلي إعالم آلي إعالم و ر اضيا 

 
 
 

 ر اضيا 

 أ العمليا  بحوث في الهندسة

 أ تابيقا  و ر اضيا 

 أ والبحث للهندسة مناهج و نما ج: العمليا  بحوث

 أ العمليا  بحوث في التوقعا  و التخز   نم جة

 أ ت او  و خار األعمال، إدارة: العمليا  بحوث

 أ الهندسة علم و دينامييية أنظمة

 أ المش رة الكتابة و األعداد نظر ة

 

 " تغيير بدو   الباقي و "
 والتكنولوجيـا، للعلـوم بومـدي  هـواري  جامعـة مـدير و التـدرج مرحلـة في العالي التكو   مدير ييل : 02 المـادة

ــل ميةـرســال النشــرة فــي ينشــر الــ ي القــرار هــ ا بتن يــ  يخصــ  فيمــا يــ   البحــثو  العــالي ـعليملت
 .العلمي
 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   
 حراوبية رشيد                                                                       

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 142 رقم القرار ملحق يعدل  2012 جان ي  31 في مخر  قرار
 بعنوا  الم توحة الماستر تأهي  والمتضم  2008 أو  07 في المخر 

 البليدة بجامعة 2009-2008 الجامعية السنة
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 المتضـم و   1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 1989 أو  أّول الموافـق 1409 الحجـة  ي 29 فـي المخر  137-89 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 المتمم، و المعدل البليدة، جامعة إنشا  المتضم و 
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام والمتضم 



 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  والمتضـــم  2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -
 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها

 السـنة بعنـوا  الم توحة الماستر تأهي  والمتضم  2008 أو  07 في المخر  142 رقم القرار بمقتض  -
 .البليدة بجامعة 2009-2008 الجامعية

 

    يقـــــــــرر 
 

 الم توحـة الماسـتر تأهي  المتضم و  2008 أو  07 في المخر  142 رقم القرار ملحق يعدل:  األول  المادة
  : التالي النحو عل  أعال  الم يورو  البليدة بجامعة 2009-2008 الجامعية السنة بعنوا 

 

 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

 التسـيير إقتصـادية، علوم
 تجار ة علوم و

 أ تدقيق و مراقبة – محاسبة التسيير علوم

 أ التسو ق في إتصال:  تسو ق تجار ة علوم

 أ مالية بن  إقتصادية علوم

 

 " تغيير بدو   الباقي و "
 

 القـرار هـ ا بتن يـ  يخصـ  فيمـا يـ  البليـدة، مـدير و التـدرج مرحلـة فـي العـالي التكـو   مدير ييل : 02 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي

 

 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   

 حراوبية رشيد                                                                    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 145 رقم القرار ملحق يعدل  2012 جان ي  31 في مخر  قرار
 بعنوا  الم توحة الليسانس تأهي  والمتضم  2009 جو لية أّول في المخر 

 بلعباس سيدي بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 المتضـم و   1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 1989  أو  أّول الموافق 1409 الحجة  ي 29 في المخر  141-89 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 المتمم، و المعدل بلعباس، سيدي إنشا  المتضم و 



 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام المتضم و 
 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  والمتضـــم  2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -

 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها
 بعنـوا  الم توحـة الليسـانس تأهيـ  والمتضـم  2009 جو ليـة أّول فـي المـخر  145 رقم القرار بمقتض  -

 . بلعباس سيدي بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة
 

    يقـــــــــرر 
 

 الليســانس تأهيــ  المتضــم و  2009 جو ليــة 01 فــي المــخر  145 رقــم القــرار ملحــق يعــدل:  األولــ  المــادة
  :التالي النحو عل  أعال  الم يورو  بلعباس سـيدي بجامعة 2010-2009 الجامعية السنة بعنوا  الم توحة

 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

 
 
 
 

 تكنولولجيا و علوم

 أ مابقة يهر ا  تقني إلكترو

 
 
 

 يهر ايية هندسة

 أ الحاسو  هندسة
 أ لآل   الكهر ايي التحيم

 أ تابيقات  و أساسي إلكتروتقني
 أ ابية إلكتروني 
 أ اآللي اإلعالم هندسة
 أ إلكتروااقوية أنظمة
 أ المتعددة ايطسللو  مش رة رقمية معالجة

 

 " تغيير بدو   الباقي و "
 

 بتن ي  يخص  فيما ي  بلعباس، سيدي جامعة مدير و التدرج مرحلة في العالي التكو   مدير ييل : 02 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا

 

 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   

 حراوبية رشيد                                                                   
 
 
 

 131 رقم القرار ملحق يعدل  2012 جان ي  31 في مخر  قرار



 بعنوا  الم توحة الماستر تأهي  والمتضم  2008 أو  07 في المخر 
 بلعباس سيدي بجامعة 2009-2008 الجامعية السنة

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 والمتضـم   1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 والمتمم، المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 1989  أو  أّول الموافق 1409 الحجة  ي 29 في المخر  141-89 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 المتمم، و المعدل بلعباس، سيدي إنشا  المتضم و 
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام والمتضم 
 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  المتضـــم  ،2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -

 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها
 السـنة بعنـوا  الم توحة الماستر تأهي  والمتضم  2008 أو  07 في المخر  131 رقم القرار بمقتض  -

 .بلعباس سيدي بجامعة 2009-2008 الجامعية
 

    يقـــــــــرر 
 

 الم توحـة الماسـتر تأهي  المتضم و  2008 أو  07 في المخر  131 رقم القرار ملحق يعدل:  األول  المادة
  : التالي النحو عل  أعال  الم يورو  بلعباس سـيدي بجامعة 2009-2008 الجامعية السنة بعنوا 

 ابيعة التخصص ال ر  الميدا 

 
 تكنولولجيا و علوم

 
 إلكتروني 

 أ العالية الترددا   ا  اإلتصا   أنظمة

لكتروني  و موارد  أ أو توا 

 أ إتصا   و شبيا 

 أ العالي الضغط تقنيا  و يهر ايية شبيا  يهر ايية هندسة

 

 " تغيير بدو   الباقي و "
 

 بتن ي  يخص  فيما ي  بلعباس، سيدي جامعة مدير و التدرج مرحلة في العالي التكو   مدير ييل : 02 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا

 



 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   

 حراوبية رشيد                                                                    
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 جان ي 31 في مخر  قرار
 الوانية بالمدرسة المقارنة واألنظمة العامة السياسة لقسم

 السياسية للعلوم العليا
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ســـبتمبر 24 الموافـــق 1426 القعـــدة  و 27 فـــي المـــخر  500-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 32 المـادة سيما   سيرها، و بتنظيمها الخاصة القواعد و الجامعة خارج المدرسة مهام يحدد ال ي ،2005
 من 
 2009 أو  10 الموافـــق 1430 شــعبا  19 فــي مــخر ال 251-09 قـــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 السياسية، للعلوم العليا الوانية المدرسة إنشا  المتضم و 
 نـوفمبر  21 بتـار خ  المقارنـة األنظمـة و العامـة السياسـة لقسم العلمية اللجنة إجتما  محضر عل  بنا  -

2011. 
  يقـــــــــرر
 

 القعــدة  و 27 فــي المــخر  500-05 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  32 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة
 القايمـة تحديـد إلـ  القـرار هـ ا يهـدف أعـال ، المـ يور و 2005 سبتمبر 24 الموافق 1426
 الوانيـة بالمدرسـة المقارنـة األنظمـة و العامـة السياسـة لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية
 .السياسية للعلوم العليا

 المقارنـــة األنظمـــة و العامـــة السياســـة لقســـم العلميـــة اللجنـــة ألعضـــا  اإلســـمية القايمـــة تحـــدد:  02 المــــادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق السياسية للعلوم العليا الوانية بالمدرسة

  العليا الوانية المدرسة مدير و والتكو   والبحث التدرج بعد لما الدراسا  مديرة تكل  : 03 المـادة
 
 

 ـعليملتــل ميةـرسـال النشــرة فـي ينشــر الـ ي القــرار هـ ا بتن يــ  يخصـ  فيمــا يـ  السياســية، للعلـوم              
 .العلمي البحثو  العالي



 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العامة السياسة لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 السياسية للعلوم العليا الوانية بالمدرسة المقارنة واألنظمة 

 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

 المقارنة واألنظمة العامة السياسة لقسم العلمية اللجنة رئيس - محمد هناد -

 المقارنة واألنظمة العامة السياسة قسم رئيس - يميلي غبالو -

 " أ"  قسم ةمحاضر ةأساتذ - نعيمة بايو -

 " ب"  قسم محاضر ذاتأس - محمد علي بن -

 " أ"  قسم مساعدة أستاذة - الزهراء فاطمة فرشولي -

 " أ"  قسم مساد ذاتأس - مريم بجاوي -

 " ب"  قسم مساعد أستاذ - مسيفة وعراب أيت -

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 جان ي 31 في مخر  قرار
 الوانية بالمدرسة اإلستراتيجية و العسير ة الدراسا  لقسم

 السياسية للعلوم العليا
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ســـبتمبر 24 الموافـــق 1426 القعـــدة  و 27 فـــي المـــخر  500-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 32 المـادة سيما   سيرها، و بتنظيمها الخاصة القواعد و الجامعة خارج المدرسة مهام يحدد ال ي ،2005
 من 
 2009 أو  10 الموافـــق 1430 شــعبا  19 فــي مــخر ال 251-09 قـــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 السياسية، للعلوم العليا الوانية المدرسة إنشا  المتضم و 
 
 ديسـمبر  27 بتـار خ  واإلسـتراتيجية العسـير ة الدراسـا  لقسـم العلميـة اللجنـة إجتمـا  محضـر علـ  بنا  -

2011. 
  يقـــــــــرر



 

 القعــدة  و 27 فــي المــخر  500-05 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  32 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة
 القايمـة تحديـد إلـ  القـرار هـ ا يهدف أعال ، الم يور و  2005 سبتمبر 24 الموافق 1426
 الوانيـة بالمدرسـة اإلسـتراتيجية و العسـير ة الدراسـا  لقسـم العلميـة اللجنـة ألعضـا  اإلسمية
 .السياسية للعلوم العليا

ــــادة ـــة تحـــدد:  02 الم ـــة ألعضـــا  اإلســـمية القايم ـــة اللجن   اإلســـتراتيجية و العســـير ة الدراســـا  لقســـم العلمي
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق السياسية للعلوم العليا الوانية بالمدرسة

 للعلـوم العليـا الوانيـة المدرسـة مـدير و والتكـو   والبحـث التـدرج بعـد لما الدراسا  مديرة تكل  : 03 المـادة
 العـالي ـعليملتـل ميةـرسـال النشـرة فـي ينشـر الـ ي القـرار هـ ا بتن يـ  يخصـ  فيمـا يـ  السياسية،

 .العلمي البحثو 
 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسا  لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 السياسية للعلوم العليا الوانية بالمدرسة واإلستراتيجية  العسير ة 

 
 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

  واإلستراتيجية العسير ة الدراسا  لقسم العلمية اللجنة ةرئيس - تسعديت الدين مسيح -

   اإلستراتيجية و العسير ة الدراسا  قسم رئيس - الحفيظ عبد جبايلية -

 العالي التعليم أستاذ - محمد بوعشة -

 " أ"  قسم محاضر أستاذ - القاسم أبو دالل -

 " أ"  قسم مساعد ذاتأس - طارق تاحي -

 " أ"  قسم مساعد أستاذ - كريم محمد خيدر -

 " ب"  قسم مساعد أستاذ - حسين جنوحات -

 " ب"  قسم مساعد أستاذ - مصطفى خواص -

 
 
 
 
 
 

 العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 جان ي 31 في مخر  قرار
 الوانية بالمدرسة الدولية العالقا  و السياسي اإلجتما  علم لقسم

 السياسية للعلوم العليا
           



  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ســـبتمبر 24 الموافـــق 1426 القعـــدة  و 27 فـــي المـــخر  500-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 32 المـادة سيما   سيرها، و بتنظيمها الخاصة القواعد و الجامعة خارج المدرسة مهام يحدد ال ي ،2005
 من 
 2009 أو  10 الموافـــق 1430 شــعبا  19 فــي مــخر ال 251-09 قـــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 السياسية، للعلوم العليا الوانية المدرسة إنشا  المتضم و 
  17 بتــار خ الدوليـة العالقـا  و السياســي اإلجتمـا  علـم لقســم العلميـة اللجنـة إجتمــا  محضـر علـ  بنـا  -

 .2011 نوفمبر
  يقـــــــــرر
 

 القعــدة  و 27 فــي المــخر  500-05 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  32 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة
 القايمــة تحديــد إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، والمــ يور 2005 ســبتمبر 24 الموافــق 1426
 بالمدرســة الدوليــة والعالقــا  السياســي اإلجتمــا  علــم لقســم العلميــة اللجنــة ألعضــا  اإلســمية
 .السياسية للعلوم العليا الوانية

 الدوليـة والعالقـا  السياسـي اإلجتمـا  علـم لقسـم العلميـة اللجنـة ألعضـا  اإلسـمية القايمـة تحدد:  02 المـادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق السياسية للعلوم العليا الوانية بالمدرسة

 للعلـوم العليـا الوانيـة المدرسـة مـدير و والتكـو   والبحـث التـدرج بعـد لما الدراسا  مديرة تكل  : 03 المـادة
 العـالي ـعليملتـل ميةـرسـال النشـرة فـي ينشـر الـ ي القـرار هـ ا بتن يـ  يخصـ  فيمـا يـ  السياسية،

 .العلمي البحثو 
 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 
 
 
 
 

 اإلجتما  علم لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 السياسية للعلوم العليا الوانية بالمدرسة الدولية والعالقا  السياسي 

 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -



 الدولية والعالقا  السياسي اإلجتما  علم لقسم العلمية اللجنة رئيس - كمال بوشرف -

 بالنيابة الدولية والعالقا  السياسي اإلجتما  علم قسم ةرئيس - عبير بوضياف -

 " أ"  قسم مساعد أستاذ - علي ربيج -

 " أ"  قسم مساعدة أستاذة - مليكة هارون -

 " أ"  قسم مساعدة أستاذة - رشيدة مسعودي -

 " أ"  قسم مساعدة ةأستاذ - عبير شابي -

 " ب"  قسم مساعد أستاذ - إبراهيم تيقامونين -

 
 ـــــــــــــــــــــــ

   اإلسمية القايمة يحدد 2012 جان ي 31 في مخر  قرار 
 بالجزاير والتقنيا  العلوم في التحضير ة للمدرسة العلمي المجلس ألعضا 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ســـبتمبر 24 الموافـــق 1426 القعـــدة  و 27 فـــي المـــخر  500-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 ال صــ  ســيما   ســيرها، و بتنظيمهــا الخاصــة القواعــد و الجامعــة خــارج المدرســة مهــام يحــدد الــ ي ،2005
 من ، الثاني
ــ ي المرســوم بمقتضــ  - ــمر  التن ي ــي مــخر ال 22-09 ق  ،2009 جــان ي 20 الموافــق 1430 محــرم 23 ف

 بالجزاير، التقنيا  و العلوم في التحضير ة المدرسة إنشا  والمتضم 
 بـالجزاير التقنيـا  و العلـوم فـي التحضـير ة للمدرسـة العلمـي المجلـس أعضـا  إنتخـا  محضـر عل  بنا ا -

 .2011 أكتو ر 26 بتار خ
   يقـــــــــرر 

 

 القعـدة  و 27 فـي المـخر  500-05 رقـم التن يـ ي المرسـوم م  الثاني ال ص  ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 القايمـة تحديـد إلـ  القـرار هـ ا يهـدف ، أعـال  والمـ يور 2005 سـبتمبر 24 الموافق 1426
 .بالجزاير التقنيا  و العلوم في التحضير ة للمدرسة العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية

ــوم فــي التحضــير ة للمدرســة العلمــي المجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة ــا  العل  والتقني
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق بالجزاير

 .إمضا   تار خ م  إبتدا ( 01) واحدة سنة لمدة القرار ه ا م عول يسري  : 03 المـادة



 العلـوم   فـي التحضـير ة المدرسة مدير و والتكو   والبحث التدرج بعد لما الدراسا  مديرة تكل  :04 المـادة
 للتعلـيم ميةـرسـال النشـرة فـي ينشـر الـ ي القرار ه ا بتن ي  يخص  فيما ي  بالجزاير، التقنيا  و

 .العلمي والبعث العالي
 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  العلمي المجلس أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق
 بالجزاير والتقنيا  العلوم في التحضير ة للمدرسة

 
 

 الصفة اللقب و اإلسم

 للمدرسة العلمي المجلس رئيس المدرسة، مدير - أحمد زاوي بن -

 الخارجية للعالقات مساعد مدير - محمد سايغي -

 للدراسات مساعد مدير - صديق حاجي -

 قسم رئيسة - نسيمة بنعايش -

 قسم رئيس - رفيق بالعزوقي -

 قسم رئيس - محمد هللا خلف -

 الكيمياء لقسم العلمية اللجنة ةرئيس عواوش كنون بن -

 الرياضيات لقسم العلمية اللجنة رئيس الرحمن عبد مالكي -

 الفيزياء لقسم العلمية اللجنة رئيس سعدي القادر عبد -

 العالي التعليم أساذ شعبان شلغوم -

 " أ"  قسم محاضر أستاذ السعيد محمد معلم -

 " أ"  قسم محاضر أستاذ أحمد براح -

 " أ"  قسم محاضرة أستاذة شهرزاد ميمون -

 " ب"  قسم مساعدة أستاذة فتيحة طرزي بن -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 مارس 25 في المخر  92 رقم القرار يعدل 2012 جان ي 31 في مخر  قرار
   إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي 

 المعدل بغرداية، الجامعي المريز
           



  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 الـ ي 2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في المخر  299-05 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 من ، 10 و 9 المادتا  سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة القواعد و الجامعي المريز مهام يحدد
 2005 أو  16 الموافـــق 1426 رجـــ  11 فـــي مـــخر ال 302-05 قـــمر  التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 من ، 2 المادة سيما   بغرداية، جامعي مريز إنشا  والمتضم 
 إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي ،2010 مارس 25 في المخر  92 رقم القرار بمقتض  -

 .المعدل بغرداية، الجامعي المريز
 يقـــــــــرر
 

 والمــ يور المعــدل ،2010 مــارس 25 فــي المــخر  92 رقــم بــالقرار الملحــق الجــدول يعــدل:  األولــ  المــادة
 .القرار به ا الملحق الجدول في محدد هو يما أعال ،

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر:  02 المـادة
 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعدل بغرداية، الجامعي المريز إدارة مجلس أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 

 :المعينون األعضاء  -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 الحكيم عبد جبراني - -

 بلقاسم زيدان - -

 الجاللي الدين عز - -

 الرحمن عبد جعفر - -

 جمال عثامنة - -

 مسعود ختال - -

 محمد قرقب - -

 لخضر تريع - -

 زهير بللو - -

 كمال عدون بابا - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو

 

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثلة -

 اإلجتماعي والضمان والتشغيل بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة فالمكل الوزير ممثل -

 بالثقافة ةالمكلف ةالوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2



 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 اللطيف عبد مصيطفى - -

-  

 قدور قرباتي - -

 مصطفى الغماري - -

 العزيز عبد خواجة - -

 محمد عجيلة - -

 القادر عبد عكوشي - -

 فؤاد كيوص - -

 داود سعيد - -

 نور إبراهيم موالي - -
 الهدى

 الكريم عبد رمضان بن - -

 

 عضو -
-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 
 عضو

 

 والتجارية اإلقتصادية العلوم لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -
 التسيير وعلوم

 والحياة الطبيعة علوم لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -

 واللغات اآلداب لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -

 واإلجتماعية اإلنسانية العلوم لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن ةمنتخب ةممثل -

-  

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 116 رقم المقرر ملحق يعدل 2012 جان ي  31 في مخر  قرار
 العالي التعليم مخسسا  قايمة والمتضم  2005 أكتو ر 20 في المخر  

 "جديد نظام" الليسانس شهادة لني  العالي التكو   عرو  لضما  المخهلة
    2009 -2008 ةالجامعي لسنةا بعنوا 

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 والمتضـم   1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجة  ي 18 في المخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 1989 أو  أّول الموافـق 1409 الحجـة  ي 29 فـي المخر  141-89 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 المتمم، و المعدل بلعباس، سيدي جامعة إنشا  والمتضم 
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام والمتضم 
 للتأهيـــ  الوانيـــة اللجنـــة إنشـــا  والمتضـــم  2005 جـــوا  04 فـــي المـــخر  129 رقـــم القـــرار بموجـــ  -

 سيرها، و صالحياتها و وتشييلتها



 العــالي التعلــيم مخسســا  قايمــة والمتضــم  2005 أكتــو ر 20 فــي المــخر  116 رقــم المقــرر بمقتضــ  -
-2005 الجامعيـة السنة بعنوا " جديد نظام" الليسانس شهادة لني  العالي التكو   عرو  لضما  المخهلة
2006. 

    يقـــــــــرر 
 

 التعلـيم مخسسـا  قايمة والمتضم  5200 أكتو ر 20 في المخر  116 رقم القرار ملحق يعدل :األول  المادة
 الجامعيـة السـنة بعنـوا " جديـد نظـام" الليسـانس شـهادة لنيـ  العـالي التكـو   عرو  لضما  المخهلة العالي
  :التالي النحو عل  أعال  الم يور 2005-2006

 تكنولوجيا و علوم: ميدا 
 بلعباس سيدي جامعة
  مييانييية هندسة
 أكاديمية ليسانس
 المواد علوم -

  يهر ايية هندسة
 أكاديمية ليساسنس
 إلكتروميياني  -

 " تغيير بدو   الباقي و "
 بتن ي  يخص  فيما ي  بلعباس، سيدي جامعة مدير و التدرج مرحلة في العالي التكو   مدير ييل : 02 المـادة

 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا
 2012 جان ي 31 في بالجزاير حرر     

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                   
 حراوبية رشيد                                                                    

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 جيج  جامعة تأهي  يتضم  2012 في ري   08 في مخر  قرار
 منح  و الجامعي التأهي  تنظيم و الديتورا  شهادة عل  للحصول للتكو   

          

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  ،2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي



ـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  - ـــم التن ي ـــي المـــخر  254-98 رق ـــع 24 ف ـــاني ر ي ـــق 1419 الث       أو  17 المواف
   ،والمـتمم المعـدل الجـامعي، والتأهيـ  المتخصـص التـدرج بعد ما و الديتورا  في بالتكو   المتعلقو  1998
 من ، 113 و 9 المادتي  سيما

ــ ي المرســوم ــم التن ي ــي المــخر  258-03 رق ــاد  22 ف ــ  جم ــق 1424 األول ــة 22 المواف  ،2003 جو لي
 المعدل، جيج ، جامعة إنشا  والمتضم 

 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 .والمتمم المعدل وسيرها، بتنظيمها الخاصة والقواعد الجامعة مهام يحدد ال ي ،2003

 

    يقـــــــــرر 
 

 أو  17 فـي المـخر  254-98 رقـم التن يـ ي المرسـوم مـ  113 و 9 المادتي  ألحيام تابيقا: األول  المادة
 للتكـو   جيجـ  جامعـة تأهيـ  إلـ  القـرار هـ ا يهدف أعال ، الم يور المتمم و المعدل ،1998
 .الجامعي التأهي  تنظيم و الديتورا  شهادة عل  للحصول

 .القرار ه ا ملحق في الجامعي للتأهي  الم توحة التخصصا  قايمة تحدد:  02 المـادة
 تار خ م  إبتدا  سنوا ( 04) أر ع لمدة الم عول ساري  القرار ه ا بموج  الممنوح التأهي  يبق  : 03 المـادة

 المـخر  254-98 رقـم التن ي ي المرسوم م  115 و 12 المادتي  بأحيام التقيد مع إمضاي 
 .أعال  والم يور 1998 أو  17 في

 فيمـا يـ  جيجـ ، جامعة مدير و التكو   و البحث و التدرج عبد لما الدراسا  مديرة السيدة تكل  : 04 المـادة
 .القرار ه ا بتن ي  يخص 

 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 05 المـادة
 

 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر  
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر                                                                

 حراوبية رشيد                                                               
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 الجامعي للتأهي  الم توحة التخصصا  قايمة يحدد :بالقرار ملحق
 

 جيج  جامعة
 

 الجيولوجيا: األر  علوم -
 .البيولوجيا -
 
 

   اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار 
 وزو تيزي  بجامعة الا  لكلية العلمي المجلس ألعضا 



           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 1994 أو  27 الموافـق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .والمتمم المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 44 المـادة سـيما   المتمم، و المعدل وسيرها، بتنظيمها الخاصة والقواعد الجامعة مهام يحدد ال ي ،2003
 .من 
 .2010 مارس 15 بتار خ الا  لكلية العلمي المجلس إجتما  محضر عل  بنا  -
 

   يقـــــــــرر 
 

 جمــاد  04 فــي المــخر  279-03 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  44 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة 
 القرار ه ا يهدف ، أعال  الم يور و والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
 .وزو تيزي  بجامعة الا  لكلية العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل 

 الجـدول وفـق وزو تيـزي  بجامعـة الاـ  لكليـة العلمـي المجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة تحدد:  02 المـادة
 .القرار به ا الملحق

 فيمــا يـ  ، وزو تيــزي  جامعـة مــدير و والتكـو   والبحـث التــدرج بعـد لمــا الدراسـا  مــديرة تكلـ  : 03 المــادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 
 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وزو تيزي  بجامعة الا  لكلية العلمي المجلس أعضاء يتضمن بالقرار ملحق
 

 

 الصفة اللقب و اإلسم

 الكلية عميد - حسين علي آيت -

 الطب لكلية العلمي المجلس رئيس - هادي عيرش -

 بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب - مصطفى وعناني -

 التدرج بعد بما المكلف العميد نائب - بوعالم بلبيوض -

 الطب قسم رئيس - الحفيظ عبد سالح

 األسنان جراحة قسم رئيس - شبحة براهمي -

 الصيدلة قسم رئيس النور عبد عمور آيت -



 الطب لقسم العلمية اللجنة رئيس  صالح محمد مسعدي -

 الصيدلة لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل هادي عيرش -

 الطب لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل صالح محمد مسعدي -

 الطب لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل لحلو أيناس -

 " أ"  قسم المساعدين األساتذة ممثل أحمد زعطوط -

 " أ"  قسم المساعدين األساتذة ممثل عمر شهريت -

 الكلية مكتبة مسؤولة ونيسة لشاني -

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار
 وزو تيزي  بجامعة الا  لكلية الا  لقسم العلمية اللجنة 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 48 المـادة سـيما   والمتمم، المعدل وسيرها، بتنظيمها الخاصة القواعد و الجامعة مهام يحدد ال ي ،2003
 .من 
 .2010 مارس 15 و 10 بتار خ الا  لقسم العلمية اللجنة إجتما  ضرامح عل  بنا  -
 

  يقـــــــــرر
 

 الثانية جماد  04 في المخر  279-03 رقم التن ي ي المرسوم م  48 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 إلـ  القـرار هـ ا يهدف ، أعال  الم يور و المتمم و المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424
 .وزو تيزي  بجامعة الا  لكلية الا  لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد

 وزو تيـزي  بجامعـة الاـ  لكليـة الاـ  لقسـم لقسـم العلميـة اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق

 فيمــا يــ  وزو، تيــزي  جامعــة مــدير و والتكــو   والبحــث التــدرج بعــد لمــا الدراســا  مــديرة تكلــ  : 03 المـــادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 

 

 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر



 حراوبية رشيد                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــ

  العلمية اللجنة أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق
 وزو تيزي  بجامعة الا  لكلية الا  لقسم

 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

  الا  لقسم العلمية اللجنة رئيس - صالح محمد مسعدي -

 الطب قسم رئيس - الحفيظ عبد سالح -

 " أ"  قسم محاضر أساتذ - رابح فرحات -

 " أ"  قسم محاضر أساتذ - مختار حزبالوي -

 " ب"  قسم محاضر أساتذ - عباس زيري -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - أحمد زعطوط -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - مصطفى بوزيدي -

 
 ـــــــــــــــــــــــ

   اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار 
 وزو تيزي  بجامعة واللغا  اآلدا  لكلية العلمي المجلس ألعضا 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 44 المـادة سـيما   المتمم، و المعدل وسيرها، بتنظيمها الخاصة والقواعد الجامعة مهام يحدد ال ي ،2003
 .من 
 .2011 ماي 07 و 02 بتار خ واللغا  اآلدا  لكلية العلمي المجلس إجتما  ضرامح عل  بنا  -
 

   يقـــــــــرر 
 

 جمــاد  04 فــي المــخر  279-03 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  44 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة 
 القرار ه ا يهدف ، أعال  الم يور و والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
 .وزو تيزي  بجامعة واللغا  اآلدا  لكلية العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل 



 وفـق وزو تيـزي  بجامعـة واللغـا  اآلدا  لكليـة العلمـي المجلـس ألعضـا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .القرار به ا الملحق الجدول

 فيمــا يـ  ، وزو تيــزي  جامعـة مــدير و والتكـو   والبحـث التــدرج بعـد لمــا الدراسـا  مــديرة تكلـ  : 03 المــادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 

 

 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 

 ـــــــــــــــــــــــ
  العلمي المجلس أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق

 وزو تيزي  بجامعة واللغا  اآلدا  لكلية
 

 

 الصفة اللقب و اإلسم

 الكلية عميد - حميد أمزيان -

 واللغات اآلداب لكلية العلمي المجلس رئيس - بوثلجة ريش -

 التدرج بعد بما المكلف العميد نائب - بوجمعة شتوان -

 العربي األدب قسم رئيسة - ذهبية الحاج حمو -

 الترجة قسم رئيس - عمار قندوزي

 األمازيغية والثقافة اللغة قسم رئيس - رمضان بوخروف -

 الفرنسية قسم رئيس صالح شعالل أيت -

 اإلنجليزية قسم رئيس أرزقي خليفة -

 العربي األدب لقسم العلمية اللجنة رئيس مصطفى درواش -

 األمازيغية والثقافة اللغة لقسم العلمية اللجنة رئيس موسى إمرازن -

 اإلنجليزية لقسم العلمية اللجنة رئيسة صبرينة زرار -

 الترجة لقسم العلمية اللجنة رئيس عمر بلخير -

 الفرنسية لقسم العلمية اللجنة رئيسة علجية أوطالب -

 اإلنجليزية لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل بوثلجة ريش -

 اإلنجليزية لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل محمد يحياتن -

 العربي األدب لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثلة أمينة بلعلى -

 العربي األدب لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثلة نصيرة عشي -

 العربي األدب لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل مريزق قتارة -

 الفرنسية لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل شريف سيني -

 اإلنجليزية لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل صادق محمد فوضيل -

 " أ"  قسم المساعدين األساتذة ممثلة عيني بطوش -

 المخبر مدير صالح بلعيد -

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار



 وزو تيزي  بجامعة واللغا  اآلدا  لكلية الترجمة لقسم
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  48
 .2011 سبتمبر 26 بتار خ الا  لقسم العلمية اللجنة إجتما  محضر عل  بنا  -
 

  يقـــــــــرر
 

 الثانية جماد  04 في المخر  279-03 رقم التن ي ي المرسوم م  48 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 إلــ  القــرار هــ ا يهــدف ، أعــال  والمــ يور والمــتمم المعــدل ،2003 أو  23 الموافــق 1424
 بجامعــة واللغــا  اآلدا  لكليــة الترجمــة لقســم العلميــة اللجنــة ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحديــد
 .وزو تيزي 

 تيـزي  بجامعـة واللغـا  اآلدا  لكليـة الترجمـة لقسـم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق وزو

 فيمـا يـ  ، وزو تيـزي  جامعـة مـدير و التكـو   و والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسا  مديرة تكل  : 03 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 
 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 .وزو تيزي  بجامعة واللغا  اآلدا  لكلية الترجمة 

 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

  الترجمة لقسم العلمية اللجنة رئيس - عمر بلخير -

 الترجمة قسم رئيس - عمار قندوزي -



 العالي التعليم أستاذ - محمد يحياتن -

 " أ"  قسم محاضر أساتذ - بلخير عمر -

 " ب"  قسم محاضر أساتذ - حميد حسين -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - نورة بلقاسمية -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - أويحيى محمد خروب -

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار
 وزو تيزي  بجامعة واللغا  اآلدا  لكلية ال رنسية لقسم

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  48
 
 .2011 مارس 15 بتار خ ال رنسية لقسم العلمية اللجنة إجتما  محضر عل  بنا  -
 

  يقــــــــرر
 

 الثانية جمـاد  04 في المخر  279-03 رقم التن ي ي المرسوم م  48 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 إلـ  القـرار هـ ا يهدف ، أعال  الم يور و المتمم و المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424
 بجامعـة واللغـا  اآلدا  لكليـة ال رنسـية لقسـم العلميـة اللجنـة ألعضـا  اإلسـمية القايمـة تحديد
 .وزو تيزي 

 تيـزي  بجامعـة واللغـا  اآلدا  لكليـة ال رنسية لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق وزو

 فيمـا يـ  ، وزو تيـزي  جامعـة مـدير و التكـو   و والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسا  مديرة تكل  : 03 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 

 

 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   



 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق
 وزو تيزي  بجامعة واللغا  اآلدا  لكلية ال رنسية 

 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

  ال رنسية لقسم العلمية اللجنة ةرئيس - علجية أوطالب -

 الفرنسية قسم رئيس - صالح شعالل أيت -

 " أ"  قسم محاضر أساتذ - شريف سيني -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - يحيى منصور -

 " أ"  قسم مساعدة ةأساتذ - ذهبية بركي -

 " أ"  قسم مساعدة ةأساتذ - عيني بطوش -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - أرزقي محمد خندك -

 
 
 
 
 
 
 

 ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار 
 التجار ة و اإلقتصادية العلوم لكلية العلمي المجلس
 وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  44



 06 بتـار خ التسـيير وعلـوم التجار ة و اإلقتصادية العلوم لكلية العلمي المجلس إجتما  محضر عل  بنا  -
 .2011 في ري 

 

   يقـــــــــرر 
 

 جمــاد  04 فــي المــخر  279-03 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  44 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة 
 القرار ه ا يهدف ، أعال  الم يور و والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
 وعلـوم التجار ـةو  اإلقتصـادية العلـوم لكلية العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل 

 .وزو تيزي  بجامعة التسيير
 وعلــوم التجار ــة و اإلقتصــادية العلــوم لكليــة العلمــي المجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة

 .القرار به ا الملحق الجدول وفق وزو تيزي  بجامعة التسيير
 فيمــا يـ  ، وزو تيــزي  جامعـة مــدير و والتكـو   والبحـث التــدرج بعـد لمــا الدراسـا  مــديرة تكلـ  : 03 المــادة

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 
 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 
 
 
 

 العلوم لكلية العلمي المجلس أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم التجار ة و اإلقتصادية 

 
 

 الصفة اللقب و اإلسم

 التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم لكلية العلمي المجلس رئيس - أحمد تيسة -

 الكلية عميد - العزيز عبد أمقران -

 بالبيداغوجيا المكلف العميد نائب - كمال زقان -

 العلمي البحث و التدرج بعد ما بالدراسات مكلف العميد نائب - إبراهيم قندوزي -

 التجارية العلوم قسم رئيس - الدين نور صالحي

 التسيير علوم قسم رئيس - الحميد عبد طالب أيت -

 اإلقتصادية العلوم قسم رئيسة عقيلة راشدي -

 اإلقتصادية العلوم لقسم العلمية اللجنة رئيسة مليكة زايد أحمد -

 التجارية العلوم لقسم العلمية اللجنة رئيس لوناس عطوش -

 التسيير علوم لقسم العلمية اللجنة رئيسة دليلة مطمر -

  األستاذية مصف األساتذة ممثل شعبان بية -

  األستاذية مصف األساتذة ممثل جمال محمد سي -

 التجارية العلوم لقسم" ب" قسم المحاضرين األساتذة ممثل ناصر بويحياوي -

  المساعدين األساتذة ةممثل ذهبية أوقاسي -



  المساعدين األساتذة ةممثل نادية ضربان -

  المساعدين األساتذة ممثل مجيد ياو بن -

  المساعدين األساتذة ممثل الرحمن عبد بطاش -

  المساعدين األساتذة ةممثل ليلى عميار -

 الكلية مكتبة مسؤولة يمينة حسناوي -

 
 ـــــــــــــــــــــــ

   اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار 
 اإلقتصادية العلوم لكلية اإلقتصادية العلوم لقسم العلمية اللجنة ألعضا 

 وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم والتجار ة 
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  48
 .2011 في ري  06 بتار خ اإلقتصادية العلوم لقسم العلمية اللجنة إجتما  محضر عل  بنا  -
 

   يقـــــــــرر 
 

 جمــاد  04 فــي المــخر  279-03 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  84 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة 
 القرار ه ا يهدف ، أعال  الم يور و والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
ــ  ــد إل ــة ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحدي ــة اللجن ــوم لقســم العلمي ــة اإلقتصــادية العل ــوم لكلي  العل

 .وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم التجار ةو  اإلقتصادية
 اإلقتصـادية العلـوم لكليـة اإلقتصادية العلوم لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة

 .القرار به ا الملحق الجدول وفق وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم التجار ةو 
 فيمـا يـ  وزو، تيـزي  جامعـة مـدير و التكـو   و والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مـديرة تكلـ  : 03 المـادة

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 
 

 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   



 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلقتصادية العلوم لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 .وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم لكلية

 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

  اإلقتصادية العلوم لقسم العلمية اللجنة ةرئيس - مليكة زايد أحمد -

 اإلقتصادية العلوم قسم ةرئيس - عقيلة راشدي -

 العالي التعليم أساتذ - مليكة زايد أحمد -

 " ب"  قسم محاضر أساتذ - روزة أقنين -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - وردية حموتن -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - جميلة معمري -

 
 
 
 

   اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار 
 اإلقتصادية العلوم لكلية التجار ة العلوم لقسم العلمية اللجنة ألعضا 

 وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم والتجار ة 
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  48
 .2011 في ري  06 بتار خ التجار ة العلوم لقسم العلمية اللجنة إجتما  محضر عل  بنا  -
 

   يقـــــــــرر 
 



 جمــاد  04 فــي المــخر  279-03 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  84 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة 
 القـرار هـ ا يهـدف ، أعال  والم يور والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
 العلـــوم لكليـــة التجار ـــة العلـــوم لقســـم العلميـــة اللجنـــة ألعضـــا  اإلســـمية القايمـــة تحديـــد إلـــ 

 .وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم التجار ةو  اإلقتصادية
 اإلقتصـادية العلـوم لكليـة التجار ـة العلـوم لقسـم العلميـة اللجنـة ألعضـا  اإلسـمية القايمـة تحدد:  02 المـادة

 .القرار به ا الملحق الجدول وفق وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم التجار ةو 
 فيمـا يـ  وزو، تيـزي  جامعـة مـدير و التكـو   و والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مـديرة تكلـ  : 03 المـادة

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 
 

 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 
 
 
 

 التجار ة العلوم لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 .وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم لكلية 

 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

  التجار ة العلوم لقسم العلمية اللجنة رئيس - لوناس عطوش -

 التجارية العلوم قسم رئيس - الدين نور سحالي -

 العالي التعليم أساتذ - أحمد تيسة -

 " ب"  قسم محاضر أساتذ - ناصر بويحياوي -

 " ب"  قسم مساعد أساتذ - الرحمن عبد بطاش -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - لوناس عطوش -

 
 ـــــــــــــــــــــــ

   اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار 
 اإلقتصادية العلوم لكلية التسيير علوم لقسم العلمية اللجنة ألعضا 

 وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم التجار ة و 
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010



 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  48
 .2011 في ري  06 بتار خ التسيير علوم لقسم العلمية اللجنة إجتما  محضر عل  بنا  -
 

   يقـــــــــرر 
 

 جمــاد  04 فــي المــخر  279-03 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  84 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة 
 القرار ه ا يهدف ، أعال  الم يور و والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
ـــ  ـــد إل ـــة ألعضـــا  اإلســـمية القايمـــة تحدي ـــة اللجن ـــوم لقســـم العلمي ـــة التســـيير عل ـــوم لكلي  العل

 .وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم التجار ةو  اإلقتصادية
 اإلقتصــادية العلــوم لكليــة التســيير علــوم لقســم العلميــة اللجنــة ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة

 .القرار به ا الملحق الجدول وفق. وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم التجار ةو 
 فيمـا يـ  وزو، تيـزي  جامعـة مـدير و التكـو   و والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مـديرة تكلـ  : 03 المـادة

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 
 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التسيير علوم لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 .وزو تيزي  بجامعة التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم لكلية 

 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

  التسيير علوم لقسم العلمية اللجنة ةرئيس - دليلة مطمر -

 التسيير علوم قسم رئيس - الحميد عبد طالب آيت -

 " أ"  قسم محاضر أساتذ - جمال محمد سي -

 " ب"  قسم محاضرة ةأساتذ - دليلة مطمر -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - امزيان حوسين -

 " ب"  قسم مساعد أساتذ - أرزقي شموخة -

 



 ـــــــــــــــــــــــ

 العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار 
 وزو تيزي  بجامعة البنا  هندسة لكلية المييانييية الهندسة لقسم

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  48
 .2011 مارس 15 بتار خ المييانييية الهندسة لقسم العلمية اللجنة إجتما  محضر عل  بنا  -
 

   يقـــــــــرر 
 

 الثانية جماد  04 في المخر  279-03 رقم التن ي ي المرسوم م  84 المادة ألحيام تابيقا: األول  المادة 
 إلـ  القـرار هـ ا يهـدف ، أعـال  المـ يور و والمـتمم المعـدل ،2003 أو  23 الموافق 1424
 البنـا  هندسـة لكليـة المييانيييـة الهندسة لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد
 .وزو تيزي  بجامعة

 البنـا  هندسـة لكليـة المييانيييـة الهندسـة لقسـم العلميـة اللجنـة ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق وزو تيزي  بجامعة

 يخص  فيما ي  وزو، تيزي  جامعة مدير و والتكو   والبحث التدرج بعد لما الدراسا  مديرة تكل  :03 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي 
 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 وزو زي تي بجامعة البنا  هندسة لكلية المييانييية الهندسة

 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

 المييانييية الهندسة لقسم العلمية اللجنة ةرئيس - مزيان أبركان -



 المييانييية الهندسة قسم رئيس - أرزقي جبار -

 العالي التعليم أستاذ - عمار بوعزوني -

 " أ" قسم محاضر أساتذ - سعيد محمد بوتوج -

 " أ"  قسم محاضر أساتذ - علي بيلك -

 " ب"  قسم محاضر أساتذ - ناصر زازي -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - صالح زواوي -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

   اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار 
 وزو تيزي  بجامعة الزراعية العلوم و البيولوجية العلوم لكلية العلمي المجلس ألعضا 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  44
 أفر ــ  12 بتــار خ الزراعيــة والعلــوم البيولوجيــة علــومال لكليــة العلمــي المجلــس إجتمــا  محضــر علــ  بنــا  -

2011. 
   يقـــــــــرر 

 

 جمــاد  04 فــي المــخر  279-03 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  44 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة 
 القرار ه ا يهدف ، أعال  الم يور و والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
 الزراعيـة والعلـوم البيولوجيـة علـومال لكليـة العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل 

 .وزو تيزي  بجامعة
ـــادة ــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 الم ــة العلمــي المجل ــومال لكلي ــة عل ــوم البيولوجي ــة والعل  الزراعي

 .القرار به ا الملحق الجدول وفق وزو تيزي  بجامعة
 فيمـا يـ  ، وزو تيـزي  جامعـة مـدير و التكـو   و والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسا  مديرة تكل  : 03 المـادة

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 
 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر



 حراوبية رشيد                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــ

  لكلية العلمي المجلس أعضاء يتضمن بالقرار ملحق
 وزو تيزي  بجامعة الزراعية والعلوم البيولوجية العلوم

 
 

 الصفة اللقب و اإلسم

 الكلية عميد - أرزقي دريج -

 الزراعية العلوم و البيولوجية العلوم لكلية العلمي المجلس رئيس - محمد بوخمزة -

 العلمي البحث و التدرج بعد بما المكلف العميد نائب - الرحمن عبد ماطي -

  التدرج بمسائل المكلف العميد نائب - القادر عبد لوناسي -

 الميكروبيولوجيا - بيوكيمياء قسم رئيس - عمار قاسي حاج

 البيولوجيا قسم رئيس - أمشتوح محند بلقاضي -

 الزراعة قسم رئيس حميد ماديو -

 الميكروبيولوجيا-بيوكيمياء لقسم العلمية اللجنة رئيس فريدة ماطي -

 البيولوجيا لقسم العلمية اللجنة رئيسة منصور عمرون -

 الزراعية العلوم لقسم العلمية اللجنة رئيس مقران برشيش -

 والميكروبيولوجيا البيوكيمياء لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل جمال جنان -

 والميكروبيولوجيا البيوكيمياء لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل كريم حوالي -

 البيولوجيا لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل صالح مولود أيت -

 البيولوجيا لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل القادر عبد كلوش -

 الزراعة لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل محمد بوخمزة -

 الزراعة لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل رشيد مدور -

 "أ" قسم المساعدين األساتذة ةممثل مليكة قاسي نايت -

 "أ" قسم المساعدين األساتذة ةممثل رشيد سماعيل -

 البحث مخبر مديرة نورية سماعيل -

 البحث مخبر مديرة جميلة عجوج -

 البحث مخبر مديرة صليحة يعقوب -

 الكلية مكتبة مسؤولة مليكة مامو -

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  08 في مخر  قرار 
 البيولوجية العلوم لكلية والمييرو يولوجيا  بيوييميا ال لقسم

 وزو تيزي  بجامعة الزراعية العلوم و
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010



 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 تيـزي  جامعـة إنشـا  والمتضـم  1989 أو  أّول فـي المـخر  139-89 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو،
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  48
 
 
 
 .2011 أفر   06 بتار خ المييرو يولوجيا و بيوييميا ال لقسم العلمية اللجنة إجتما  محضر عل  بنا  -
 

   يقـــــــــرر 
 

 جمــاد  04 فــي المــخر  279-03 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  84 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة 
 القرار ه ا يهدف ، أعال  الم يور و والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
 لكليـة والمييرو يولوجيـا بيوييميـا ال لقسـم العلميـة اللجنـة ألعضـا  اإلسـمية القايمة تحديد إل 
 .وزو تيزي  بجامعة ةيالزراع علومال و البيولوجية علومال

 علـومال لكلية المييرو يولوجيا و بيوييميا ال لقسم العلمية اللجنة ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق وزو تيزي  بجامعة ةيالزراع علومال و البيولوجية

 فيمــا يــ  وزو، تيــزي  جامعــة مــدير و والتكــو   والبحــث التــدرج بعــد لمــا الدراســا  مــديرة تكلــ  : 03 المـــادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 

 

 2012 في ري  08 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بيوييميا ال لقسم العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 وزو تيزي  بجامعة الزراعية العلوم و البيولوجية العلوم لكلية والمييرو يولوجيا

 
 

 الصفة                        - اللقب و اإلسم -

 والمييرو يولوجيا بيوييميا ال لقسم العلمية اللجنة ةرئيس - فريدة مولتي المولودة ماطي -

 والمييرو يولوجيا يوييميا لبا قسم رئيس - عمار قاسي حاج -

 العالي التعليم أستاذ - الرحمن عبد ماطي -



 " أ"  قسم محاضر أساتذ - محمود مصباحي -

 " أ"  قسم محاضر أساتذ - جمال جنان -

 " أ"  قسم محاضر أساتذ - كريم حوالي -

 " ب"  قسم محاضر أساتذ - أكلي ولحاج -

 " أ"  قسم مساعد أساتذ - رشيد سماعيل -

 
 
 
 
 
 

  اإلسمية القايمة يحدد 2201 في ري  14 في مخر  قرار
 مستغانم جامعة إدارة مجلس ألعضا 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 1998 جو لية 7 الموافق 1419 األول ر يع 13 في المخر  220-98 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 من ، 3 المادة سيما   المتمم، و المعدل مستغانم، جامعة إنشا  والمتضم 
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
 تحديـــد إلـــ  القـــرار هـــ ا يهـــدف أعـــال ، والمـــ يور المـــتممو  المعـــدل ،2003 أو  23 الموافـــق
 .مستغانم جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة

 .القرار به ا الملحق الجدول في مستغانم جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر :03 المـادة

 2012 في ري  14 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 مستغانم جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق
 

 :المعينون األعضاء -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 محمد نمامشة - -

 عابد بكادور - -

 محمد بوهالي - -

 رشيد عالل - -

 نصر علي عيشوش بن - -
 الدين

 مليكة حصايم - -

 بلحسن بوشنتوف - -

 محمد زعمة بن - -

 أحمد رمضاني - -

 عمر مسعودي - -

 العربي بلميهوب - -

 حليمة حنكور - -

 بشير بادة بن - -

-  

 القادر عبد مويسي - -

 علي بلخير - -

 لمين محمد هواري - -

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 اإلجتماعي والضمان التشغيل و بالعمل المكلف الوزير ممثل -

-  

 العلمي بالبحث المكلف السلطة ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 والرياضة بالشباب المكلف الوزير ممثل -

 باإلتصال المكلف الوزير ممثل -

 بالثقافة المكلفة الوزيرة ممثلة -

 والمتوسطة الصغير والمؤسسات بالصناعة فالمكل الوزير ممثل -
 اإلستثمار وترقية

 الريفية والتنمية بالفالحة المكلف الوزير ممثل -

 المستشفيات وإصالح والسكان بالصحة المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 أحمد مدغري - -

 األمين محمد مالطي بن - -

 سميرة بشالغم - -

 الدين نور طويل شريف - -

 الناصر عمارة - -

 علي قوة بن - -

 العربي بوعمامة - -

 العربي يسعد رقيق - -

 مصطفى غالمية - -

 القادر عبد براقش - -

 أحمد مشهود - -

 إسماعيل فرلي - -

 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 والحياة الطبيعة علوم الدقيقة، العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 التكنولوجيا و العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ةممثل -

 الفنون و اآلداب لكلية األساتذة عن ةمنتخب ةممثل -

 التجارية العلوم و الحقوق لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 اإلجتماعية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الرياضية و البدنية التربية لمعهد ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات عمال و والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات عمال و والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 

 ــــــــــــــــــ

 اإلسمية القايمة يحدد  2201 في ري  14 في مخر  قرار



 بومرداس جامعة إدارة مجلس ألعضا  
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
ـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  - ـــم التن ي ـــي المـــخر  189-98 رق ـــق 1419 صـــ ر 7 ف  1998 جـــوا  2 المواف

 من ، 3 المادة سيما   المتمم، و المعدل بومرداس، جامعة إنشا  والمتضم 
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
 تحديــد إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، المــ يور و المــتمم و المعــدل 2003 أو  23 الموافــق
 .بومرداس جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة

 .القرار به ا الملحق الجدول في بومرداس جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 03 المـادة

 2012 في ري  14 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مستغانم جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق

 

 :المعينون األعضاء  -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 حورية رباح - -

 أمزيان محمد بلقاسم - -

 صونية قايد - -

 الناصر عبد أعراب - -

 مولود عيدة بن - -

-  

 نجيب بعداش - -

 قمرة تابتي - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي البحث و العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ةممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 والضلللللمان والتشلللللغيل بالعملللللل المكللللللف اللللللوزير ممثلللللل -
 اإلجتماعي

 العلمي بالبحث المكلف السلطة ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -



 الحق عبد دواخة- -

 فوزية خيار - -

 الدين عز عيسات - -

 مدني حمادي - -

-  

 بلقاسم معيوف - -

 محمد خروبي - -

 رشيد أوتمزابت - -

-  

 المجيد عبد لونيس - -

 عضو -

 عضو -

 عضو
 

 عضو -

 
 عضو

 عضو -

 عضو -

 
 عضو

 الوطني الدفاع وزير ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 الصلللغير والمؤسسلللات بالصلللناعة فالمكلللل اللللوزير ممثلللل -
 اإلستثمار ترقية و والمتوسطة

 والمناجم بالطاقة المكلف الوزير ممثل -

 الريفية التنمية و بالفالحة المكلف الوزير ممثل -

 اإلعللللالم تكنولوجيلللات و بالبريلللد المكلللللف اللللوزير ممثلللل -
 واإلتصال

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 محمد مزغيش - -

 إيدير بلعيدي - -

 رابح شاوشي - -

 كمال حدوم - -

 منور أسرير - -

-  

 محمد الدين نور - -

 العزيز عبد مقراني - -

 فاتح أمغار - -

 مصطفى زعموم - -

 زاهية شباطة - -

 الدين عماد صدوقي - -
 إبراهيم

 كمال حباني - -

 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو
 عضو -

 

 
 عضو

 

  العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 المهندس علوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والكيمياء المحروقات لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

  الحقوق لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 التسيير وعلوم

 واإللكترونيك الكهربائية الهندسة لمعهد ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن ةمنتخب ةممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

-  

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 

 ـــــــــــــــ

  2012 في ري  15 في مخر  قرار

 وزو تيزي  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي



 1989 أو  أّول الموافـق 1409 الحجـة  ي 29 فـي المخر  139-89 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 .من  3 المادة سيما   المتمم، و المعدل وزو، تيزي  جامعة إنشا  والمتضم 

 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003

 .من  12
 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
 تحديـــد إلـــ  القـــرار هـــ ا يهـــدف أعـــال ، والمـــ يور المـــتممو  المعـــدل ،2003 أو  23 الموافـــق
 .وزو تيزي  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة

 .القرار به ا الملحق الجدول في وزو تيزي  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 03 المـادة

 2012 في ري  15 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وزو تيزي جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق

 

 :المعينون األعضاء  -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 الجودي مرابط - -

 خالد شنون - -

 جزيرة قندوز - -

 الدين نور خالدي - -

 زيدان بن المولودة غنية زيادة - -

 إبراهيم بوزياني شكري - -

 إيمان هدى فرعون - -

 جمال شاقتمي - -

 

 حمزة بودريس - -

 العزيز عبد مقراني - -

 الهادي علي ولد  - -

 مصطفى بانوح - -

 باية هاريوك - -

 
 

 بوسعد بولرياح - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -
-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين التعليم و بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 الضمان و التشغيل و بالعمل المكلف الوزير ممثل -
 اإلجتماعي

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلف السلطة ممثل -

 وإصالح والسكان بالصحة المكلف الوزير ممثل -
 المستشفيات

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 بالثقافة المكلفة الوزيرة ممثل -

 والعمران بالسكن المكلف الوزير ممثل -

 الصغير والمؤسسات بالصناعة فالمكل الوزير ممثل -
 اإلستثمار ترقية و والمتوسطة

 الريفية التنمية و بالفالحة المكلف الوزير ممثل -



 مجيد قاسي آيت - -

 جمال حسحاس - -

 عضو -

 عضو -

 العمومية باألشغال المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 رشيد تقرين - -

 رشيد شايبي - -

 أحمد عابد - -

 مقران برشيش - -

 لحلو إيناس - -

 عمر صادوق - -

 سعيد شافعي - -

 حكيم موحلبي - -

 مجيد يعو بن - -

 رمضان أمسالم - -

 الصغير بلقاسمي - -

 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

  العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 اآللي واإلعالم الكهربائية الهندسة لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 البناء هندسة لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

  الفالحية والعلوم البيولوجية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الطب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

  السياسية والعلوم الحقوق لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

  واإلجتماعية اإلنسانية العلوم لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  15 في مخر  قرار
 تلمسا  جامعة إدارة مجلس ألعضا  

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 1989 أو  أّول الموافـق 1409 الحجـة  ي 29 فـي المخر  138-89 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  3 المادة سيما   المتمم، و المعدل تلمسا ، جامعة إنشا  والمتضم 
  أو  23 الموافق 1424 الثانية جماد  24 في مخر ال 279-03 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 12 المـادة سيما   والمتمم، المعدل وسيرها، بتنظيمها الخاصة القواعد و الجامعة مهام يحدد ال ي ،2003
 .من 

 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
  والم يور المتممو  المعدل ،2003 أو  23 الموافق

 .تلمسا  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل  القرار ه ا يهدف أعال ،               
 .القرار به ا الملحق الجدول في تلمسا  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة



 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 03 المـادة
 2012 في ري  15 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تلمسان جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق

 

 :المعينون األعضاء  -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 مرابط جودي - -

 توفيق أحمد سعيدي - -

 بومدين حكوم - -

 نجادي مسقم - -

 لحسن مادوري - -

-  

 سويلم بياض - -

 ياسين فرفارة - -

 توفيق محمد خليل - -

-  

 الدين نور همساس - -

 عمور هليلي - -

 ميلود حكيم - -

 جناح علي عصنوني - -

 عدة دلة -  -

-  

 محمد هللا رزق - -

 مصطفى يعلى - -

 لخضر أعمارة - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 والضمان والتشغيل بالعمل المكلف الوزير ممثل -
 اإلجتماعي

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلف السلطة ممثل -

 وإصالح السكان و بالصحة المكلف الوزير ممثل -
 المستشفيات

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 بالثقافة المكلفة الوزيرة ممثل -

 العمران و بالسكن المكلف الوزير ممثل -

 الصغير والمؤسسات بالصناعة فالمكل الوزير ممثل -
 اإلستثمار ترقية و والمتوسطة

 الريفية التنمية و بالفالحة المكلف الوزير ممثل -

 البيئة و العمرانية بالتهيئة المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 فتحي خنافو بن - -

 حفيظة حساين - -

-  

 فؤاد غماري - -

 مصطفى منصور بن - -

 مراد بدران - -

 شعيب بنوة - -

 

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

  العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 وعلوم والحياة الطبيعة علوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 والكون األرض

 التكنولوجيا لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الطب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

  السياسية العلوم و الحقوق لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -
  التسيير وعلوم



-  

 احمد طالب - -

 بودواية مبخوت - -

 محمد هاملي - -

 فتحي حجوي - -

 أّول قازي قدور - -

 القادر عبد حسيني - -

 سعيد عيساوي - -

 أحمد الدين بن - -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 اللغات و اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 واإلجتماعية اإلنسانية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 
 ـــــــــــــــــــــــ

  ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2201 في ري  19 في مخر  قرار 
 والتكنولوجيا للعلوم وهرا  بجامعة المييانييية الهندسة لكلية العلمي المجلس

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 العلــــوم جامعــــة بتنظـــيم المتعلــــق و 1984 أو  18 فــــي المـــخر  212-84 رقــــم  المرســــوم بمقتضـــ  -

  .المتمم و المعدل سيرها، و بوهرا  والتكنولوجيا
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  44
 .2011 ماي 26 و 18 بتار خ  المييانييية الهندسة لكلية العلمي المجلس إجتما  ضرامح عل  بنا  -
 

   يقـــــــــرر 
 

 جمــاد  04 فــي المــخر  279-03 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  44 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة 
 القـرار هـ ا يهـدف ، أعال  والم يور والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
 العلوم بجامعة  المييانييية الهندسة لكلية العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل 
 .بوهرا  التكنولوجيا و

 العلــوم بجامعــة  المييانيييــة الهندســة لكليــة العلمــي المجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق بوهرا  والتكنولوجيا



 والتكنولوجيــا العلــوم جامعــة مــدير و والتكــو   والبحــث التــدرج بعــد لمــا الدراســا  مــديرة تكلــ  : 03 المـــادة
ــيم ميةـرســال النشــرة فــي ينشــر الــ ي القــرار هــ ا بتن يــ  يخصــ  فيمــا يــ  بــوهرا ،  العــالي للتعل
 .العلمي والبحث
 2012 في ري  19 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 لكلية العلمي المجلس أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 والتكنولوجيا للعلوم وهرا  بجامعة المييانييية الهندسة 

 
 

 الصفة اللقب و اإلسم

   المييانييية الهندسة لكلية العلمي المجلس رئيسة - أمينة صابر( م) دهينة بن -

 الكلية عميد - العربي علي بن -

  التدرج بعد بما المكلف العميد نائب - توفيق طامين -

  بالطلبة المتعلقة والمسائل بالدراسات المكلف العميد نائب - ساعد حمداوي -

 البحرية الهندسة قسم رئيس - الكريم عبد ميلود

 كوريداك الحاكم عبد -
 الهواري

 الميكانيكية الهندسة قسم رئيس -

 والتعدين المناجم قسم رئيس سمية دلة بن -

 البحرية الهندسة لقسم العلمية اللجنة رئيس مصطفى بلقاضي -

 الميكانيكية الهندسة لقسم العلمية اللجنة رئيس القادر عبد يوسفي -

 التعدين و المناجم لقسم العلمية اللجنة رئيس جبارة زرقة بن -

 الميكانيكية الهندسة لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل عيسى صداق -

 الميكانيكية الهندسة لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل كمال محمد حميدو -

 البحرية الهندسة لقسم األستاذية مصف األساتذة ممثل محمد بوزيت -

  المساعدين األساتذة ةممثل الهواري إيزيدي -

  المساعدين األساتذة ةممثل خديجة سافر -

  مخبر مدير ميلود عبيدات -

  مخبر مدير هللا عبد مخطاري -

  مخبر مدير ليلى مراحي -

  مخبر مدير زواوي صغير -

  مخبر مدير رضوان زقير بن -

  مخبر مدير بشير إمين -

 الكلية مكتبة مسؤولة صبرينة بلغراف -

 اإلقتصادية العلوم لمعهد الميونة األقسام إنشا  يتضم   2201 في ري  19 في مخر  قرار
 تيسمسيل  الجامعي المريز لد  التسيير وعلوم والتجار ة 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  



 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  30 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة القواعد و الجامعي المريز مهام يحدد
 2008 جو ليـــة 9 الموافـــق 1429 رجـــ  6 فـــي المـــخر  301-08 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 .بتيسمسيل  جامعي مريز إنشا  والمتضم 
 

  يقـــــــــرر  
 

 1426 رج  11 في مخر ال 299-05 رقم التن ي ي المرسوم م  30 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 الميونــة األقســام إنشــا  إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، والمــ يور 2005 أو  16 الموافــق
 .بتيسمسيل  الجامعي المريز لد  التسيير علوم و والتجار ة اإلقتصادية العلوم لمعهد

 : التالية األقسام بتيسمسيل ، الجامعي بالمريز اإلنسانية العلوم معهد لد  ينشأ : 2 المادة 
 اإلقتصادية، العلوم قسم -
 .التسيير وعلوم التجار ة العلوم قسم -

 التكـو   مـدير والسـادة والتكـو   والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مـديرة السـيدة مـ  ي  تكل  : 30 المـادة
 هــ ا بتن يــ  يخصــ ، فيمــا يــ  بتيسمســيل ، الجــامعي المريــز مــدير و التــدرج مرحلــة فــي العــالي
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في ينشر ال ي القرار

 

 2012 في ري  19 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                    

 
 
 
 
 
 

 2010 ديسمبر 2 في المخر  708 رقم القرار يعدل 2012 في ري  19 في مخر  قرار
  التحضير ة المدرسة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي 

 التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم في
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 



 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ســـبتمبر 24 الموافـــق 1426 القعـــدة  و 27 فـــي المـــخر  500-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 10 المـادة سيما   سيرها، و بتنظيمها الخاصة القواعد و الجامعة خارج المدرسة مهام يحدد ال ي ،2005
 من ،
 2009 جـــان ي 20 الموافـــق 1430 محـــرم 23 فـــي مـــخر ال 23-09 قـــمر  التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 التسيير، وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم في التحضير ة المدرسة إنشا  والمتضم 
 مجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد الـ ي ،2010 ديسـمبر 2 فـي المـخر  708 رقـم القرار بمقتض  -

 .التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم في التحضير ة المدرسة إدارة
 

 يقـــــــــرر
 

 يمـا أعـال ، والمـ يور 2010 ديسـمبر 2 فـي المخر  708 رقم بالقرار الملحق الجدول يعدل :األول  المادة
 .القرار به ا الملحق الجدول في محدد هو

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر: 02 المـادة
 2012 في ري  19 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدرسة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق
 التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم في التحضير ة 

 

 :المعينون األعضاء-1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 رابح شرايط - - -

 لعزيز فايد - -

 محمد هللا بوعالم - -

 عائشة سمسوم - -

 عمر بايو - -

 مليكة حصايم - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ةممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثلة -

 

 

 " تغيير بدون الباقي و" 
 

 ـــــــــــــــــــــــ



  في المخر  06 رقم القرار يعدل 2012 في ري  19 في مخر  قرار
 ورقلة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي ،2012 جان ي 5

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
ــ ي المرســوم بمقتضــ  - ــم التن ي ــي المــخر  210-01 رق ــ  جمــاد  2 ف ــق 1422 األول  جــوا  23 المواف

 .من  3 المادة سيما   والمتمم، المعدل ورقلة، جامعة إنشا  والمتضم  2001
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 12 المـادة سـيما   والمتمم، المعدل وسيرها، بتنظيمها الخاصة القواعد و الجامعة مهام يحدد ال ي ،2003
 .من 
 إدارة مجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحدد ال ي ،2012 جان ي 5 في المخر  06 رقم القرار بمقتض  -

 .ورقلة جامعة
 يقـــــــــرر
 

 هو يما أعال ، والم يور 2012 جان ي 5 في المخر  06 رقم بالقرار الملحق الجدول يعدل:  األول  المادة
 .القرار به ا الملحق الجدول في محدد

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر:  02 المـادة
 

 2012 في ري  19 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 
 
 
 
 

 ورقلة جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق
 

 :المعينون األعضاء  -1
 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم



 العيد محمد قادري - -

 الهادي محمد فراح - -

 الرزاق عبد محمد زكور - -

 عمر بيوض - -

 محمد طيبي - -

 علي بن مداني - -

 ميلود تينة - -

-  

 العزيز عبد حروز - -

-  

 أحمد زوبير - -

 إدريس بوخاري - -

 يحيى القادر عبد - -

 أمين قاسم - -

 األخضر محمد حني - -

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 
 عضو

 عضو -

 عضو

 عضو -

 عضو -

  

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 العلمي بالبحث المكلف السلطة ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 الضللللمان و التشللللغيل و بالعمللللل المكلللللف الللللوزير ممثللللل -
  اإلجتماعي

 الصلللغير المؤسسلللات و بالصلللناعة فالمكلللل اللللوزير ممثللل -
 اإلستثمار ترقية و والمتوسطة

 الريفية التنمية و بالفالحة المكلف الوزير ممثل -

  المائية بالموارد المكلف الوزير ممثل -

 العمومية باألشغال المكلف الوزير ممثل -

 البيئة و العمرانية بالتهيئة المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 فتحي خلفاوي - -

-  

 بلحاج عيسى حمدي - -

-  

 المؤمن عبد مجدوب - -

 حورية عمروني - -

 حمزة محمد قرينة بن - -

-  

 المجيد عبد عيساني - -

 الدين نور غندير - -

 القادر عبد لبار - -

 محمد طاطة بن - -

 صليحة إيدر - -

 صالح صبري - -

 زبيدة لعليلي - -

 

 عضو -

-  

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -
-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -
 عضو

 

 المادة وعلوم والتكنولوجيا العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 وعلوم والحياة الطبيعة علوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 الكون و األرض

 السياسية والعلوم الحقوق لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 واإلجتماعية اإلنسانية العلو لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -
  التسيير وعلوم

 واللغات اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن ةمنتخب ةممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخبة ممثلة -

 اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  20 في مخر  قرار
 وزو تيزي  لجامعة العلمي المجلس ألعضا 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 



 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  ،2010

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ،1989 أو  أّول الموافق 1409 الحجة  ي 29 في المخر  139-89 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .المتمم و المعدل وزو، تيزي  جامعة إنشا  والمتضم 
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 ال صـ  سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهام يحدد ال ي ،2003
 من ، األول
 .2011 أفر   28 بتار خ وزو تيزي  لجامعة العلمي المجلس إجتما  محضر عل  بنا  -
 

   يقـــــــرر 
 

 جمـاد  04 فـي المـخر  279-03 رقـم التن يـ ي المرسـوم مـ  األّول ال صـ  ألحيـام تابيقـا:  األولـ  المادة 
 القرار ه ا يهدف ، أعال  الم يور و والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
 وزو تيزي  لجامعة العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل 

 بهـ ا الملحـق الجـدول وفـق وزو تيـزي  لجامعـة العلمـي المجلـس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .القرار

 فيمـا يـ  وزو، تيـزو جامعـة مـدير و التكـو   و والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مـديرة تكلـ  : 03 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص 
 2012 في ري  20 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزو تيزي  لجامعة العلمي المجلس أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق
 

 

 الصفة اللقب و اإلسم

 للجامعة العلمي المجلس رئيس وزو، تيزي جامعة مدير - الدين نصر حناشي -

 التدرج بعد فيما بالتكوين مكلف مدير نائب - سلطان عمور -

  الخارجية بالعالقات مكلف مدير نائب - إيدير رسول -

  بالتخطيط مكلف مدير نائب - إيدير زايد أحمد -

 بالبيداغوجيا مكلف مدير نائب جرجر محمد متيش

 العلوم كلية عميد - عمر الكشاي -

 الزراعية العلوم و البيولوجية العلوم كلية عميد أرزقي دريج -

 البناء هندسة كلية عميد محمد دهلي -

 اآللي اإلعالم و الكهربائية الهندسة كلية عميد السعيد محمد بلقايد -



 الطب كلية عميد حسين علي آيت -

 التسيير علوم و التجارية العلوم و اإلقتصادية العلوم كلية عميد العزيز عبد أمقران -

 اللغات و اآلداب كلية عميد حميد أمزيان -

 الحقوق و السياسية العلوم كلية عميد السعيد محمد جافور -

 اإلجتماعية العلوم و اإلنسانية العلوم كلية عميد إبراهيم محمد صالحي -

 العلوم لكلية العلمي المجلس رئيس عمر لعمروس -

 الزراعية العلوم و البيولوجية العلوم لكلية العلمي المجلس رئيس محمد بوخمزة -

 البناء هندسة لكلية العلمي المجلس رئيس عمار بوعزوني -

 اآللي اإلعالم و الكهربائية الهندسة لكلية العلمي المجلس رئيس حسان محلبي -

 الطب لكلية العلمي المجلس رئيس الهادي عيرش -

 التجارية والعلوم اإلقتصادية العلوم لكلية العلمي المجلس رئيس أحمد تيسة -
 التسيير وعلوم

 واللغات اآلداب لكلية العلمي المجلس رئيس بوثلجة ريش -

 الحقوق و السياسية العلوم لكلية العلمي المجلس رئيس محمد طاجر -

 االجتماعية العلوم و اإلنسانية العلوم لكلية العلمي المجلس رئيس الحسين حماش -

 العلوم لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل عمار سحمون -

 العلوم لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل الحميد عبد جايجة -

 البيولوجية العلوم لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل مقران برشيش -
 الزراعية والعلوم

 البيولوجية العلوم لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل فروجة مجدوب -
 الزراعية والعلوم

 البناء هندسة لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل أحمد عابد -

 البناء هندسة لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل كمال طاهر أين -

 الكهربائية الهندسة لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل رشيد شايبي -
 اآللي واإلعالم

 الكهربائية الهندسة لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل أمحمد راشق -
 اآللي واإلعالم

 الطب لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل لحلو عيناس -

 الطب لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل عمر شحريت -

 اإلقتصادية العلوم لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثلة مليكة زايد أحمد -
 التسيير علوم و التجارية والعلوم

 اإلقتصادية العلوم لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل أمينة عيسات -
 التسيير علوم و التجارية والعلوم

 اللغات و اآلداب لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل نورة بايو -

 اللغات و اآلداب لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل صادق محمد فضيل -

 السياسية العلوم لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل طاهر طالب -
 والحقوق

 السياسية العلوم لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل كريم خلفان -
 والحقوق

 اإلنسانية العلوم لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل سعيد شفاي -
  اإلجتماعية والعلوم

 اإلنسانية العلوم لكلية األستاذية مصف ذوي األساتذة عن ممثل ناصر ميزاب -
 اإلجتماعية والعلوم



 " أ"  قسم المساعدين األساتدة عن ممثل مجيد ياو بن -

 " أ"  قسم المساعدين األساتدة عن ممثل فريد رناي -

 للجامعة المركزية المكتبة مِسؤول علي إيدر -

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  25 في مخر  قرار 
 بوهرا  التسيير علوم و التجار ة و اإلقتصادية العلوم في التحضير ة للمدرسة

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  ،2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2010 جـــوا  28 الموافــق 1431 رجــ  15 فــي مــخر ال 161-10 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 ،بوهرا  التسيير علوم و التجار ة و اإلقتصادية العلوم في التحضير ة المدرسة إنشا  والمتضم 
 ســـبتمبر 24 الموافـــق 1426 القعـــدة  و 27 فـــي المـــخر  500-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 ال صــ  ســيما   ســيرها، و بتنظيمهــا الخاصــة القواعــد و الجامعــة خــارج المدرســة مهــام يحــدد الــ ي ،2005
 من ، الثاني
 و والتجار ة اإلقتصادية العلوم في التحضير ة للمدرسة العلمي المجلس أعضا  إنتخا  محضر عل  بنا ا -

 .2011 سبتمبر 27 بتار خ بوهرا  التسيير علوم
 

   يقـــــــــرر 
 

 القعـدة  و 27 فـي المـخر  500-05 رقـم التن يـ ي المرسـوم م  الثاني ال ص  ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 القايمـة تحديـد إلـ  القـرار ه ا يهدف ، أعال  الم يور و 2005 سبتمبر 24 الموافق 1426
 وعلوم التجار ة و اإلقتصادية العلوم في التحضير ة للمدرسة العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية
 .بوهرا  التسيير

 اإلقتصــادية العلــوم فــي التحضــير ة للمدرســة العلمــي المجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق بوهرا  التسيير علوم و والتجار ة

 .إمضا   تار خ م  إبتدا ( 01) واحدة سنة لمدة القرار ه ا م عول يسري  : 03 المـادة
 العلـوم فـي التحضـير ة المدرسـة مـدير و والتكـو   والبحث التدرج بعد لما الدراسا  مديرة تكل  : 04 المـادة

 ينشـر الـ ي القـرار هـ ا بتن يـ  يخصـ  فيما ي  ،بوهرا  التسيير علوم و التجار ة و اإلقتصادية
 .العلمي والبخث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في
 2012 في ري  25 في بالجزاير حرر   



 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التحضير ة للمدرسة العلمي المجلس أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق
 بوهرا  التسيير علوم و التجار ة و اإلقتصادية العلوم في 

 

 الصفة اللقب و اإلسم

  العلمي المجلس رئيس المدرسة، مدير - عبو بن سنوسي -

 بالبيداغوجيا مكلف مساعد مدير - األمين محمد براهامي -

 اإلقتصاد قسم رئيس - محمد دردك -

 اآللي اإلعالم و الرياضيات قسم رئيسة - وفاء حبيب بن -

 اللغات قسم رئيسة - مريم خلفات بن -

 األساتذة عن ممثل أمال جبار -

 األساتذة عن ممثل مهدي محمد خالدي -

 بوهران السانية جامعة عن ممثل مصطفى تاني طراري -

 بوهران السانية جامعة عن ممثل بشير بولنوار -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد  2012 في ري  25 في مخر  قرار
 سيييدة جامعة إدارة مجلس 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 سـبتمبر 18 الموافـق 1422 الثانيـة جمـاد  30 فـي المـخر  272-01 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  2 المادة سيما   والمتمم، المعدل سيييدة، جامعة إنشا  والمتضم  2001
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
ــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، والمــ يور المــتمم و المعــدل ،2003 أو  23 الموافــق ــد إل  تحدي
 .سيييدة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة

 .القرار به ا الملحق الجدول في سيييدة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة



 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر :03 المـادة
 2012 في ري  25 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سكيكدة جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن :بالقرار ملحق
 

 :المعينون األعضاء  -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 الحميد عبد جكون - -

 طيب بوجادي - -

 العزيز عبد بزالة - -

 الدين نور قوازح - -

 عالوة بلوم - -

 مليكة حصايم - -

 إسماعيل كزعي - -

 يحيى بتة - -

 مصطفى لعرابة - -

 محمد عباسي - -

 الدين برهان بوروز - -

 فيصل حبة - -

-  

 صالح لعروم - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو

 عضو -

 عضو

 عضو -

-  

 عضو -

 

 العلمي البحث و العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

  اإلجتماعي الضمان و والتشغيل بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 والعمران بالسكن المكلف الوزير ممثل -

 الريفية والتنمية بالفالحة المكلف الوزير ممثل -

 الصلللللغير والمؤسسلللللات بالصلللللناعة فالمكلللللل اللللللوزير ممثلللللل -
 اإلستثمار ترقية و والمتوسطة

 الوالي ممثل -

 

 

 

 

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

 بوزيد بوجمعة - -

 احسن بوقادوم - -

 منصور رحماني - -

 فريد كورتل - -

-  

 جمال شوالب - -

 جمال رزوق بن - -

-  

 زبيدة أمزيان - -

 نسرين عموشي - -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -
 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

  العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 التكنولوجيا لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 السياسية العلوم و الحقوق لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -
  التسيير وعلوم

 اللغات و اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والعلوم اإلجتماعية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 اإلنسانية

 المساعدين األساتذة سلك عن ةمنتخب ةممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن ةمنتخب ةممثل -



 الحق عبد بومعزة - -

 الدين نصر رمضان - -

 هشام قدور - -

 يعقوب عموشي - -

 عضو -

 عضو -

 عضو -
 عضو

 الخدمات عمال و والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات عمال و والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2201 في ري   25 في مخر  قرار
 جيج  جامعة إدارة مجلس 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 جو ليـة 22 الموافـق 1424 األولـ  جمـاد  22 فـي المـخر  258-03 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .من  2 المادة سيما   المتمم، و المعدل جيج ، جامعة إنشا  والمتضم  2003
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

 يقـــــــــرر
 

  1424 الثانية جماد  24 في مخر ال 279-03 المرسوم م  12 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
ــدل ،2003 أو  23 الموافــق                ــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، والمــ يور والمــتمم المع ــد إل  تحدي

 .جيج  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة
 .القرار به ا الملحق الجدول في جيج  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر :03 المـادة

 2012 في ري  25 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جيجل جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن :بالقرار ملحق

 

 :المعينون األعضاء -1
 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 علي قوادرية - -

 المالك عبد بوعروج - -

 

 رئيس -

 عضو -

 

 العلمي البحث و العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -



 رشيد لوحي - -

 ميلود بوعزيزي - -

 طاهر شاوش - -

 الكريم عبد شرقي - -

 رشيد مالك بن - -

 عامر مقدمي - -

-  

 جعفر أشروف - -

 إسماعيل شيكراب - -

 الدين نور دوار - -

 علي عمار ساعد بن - -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 
 عضو

 عضو -

 عضو

 عضو -

 المهنيين التعليم و بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

  اإلجتماعي الضمان و التشغيل و بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثل -

 الصللللغير المؤسسللللات و بالصللللناعة فالمكللللل الللللوزير ممثللللل -
 اإلستثمار ترقية و والمتوسطة

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 واإلتصال اإلعالم تكنولوجيات و بالبريد المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 
 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 زوينة بلغيسي - -

-  

 كريم قميح - -

 شوقي سعيد شاكور - -

-  

 الحميد عبد بوكعباش - -

 عمر قيرة - -

 عاشور عمورة - -

 موسى عجرود - -

 عمار عياد بن - -

 سليم العزيز عبد - -

 أمين قحام - -

 

 عضو -
-  

 عضو -

 عضو -
-  

 عضو -
 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 الطبيعة علوم و الدقيقة العلوم لكلية األساتذة عن ةمنتخب ةممثل -
  والحياة

 التكنولولجيا و العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 وعلوم التجارية و اإلقتصادية العلوم لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -
  التسيير

  اإلجتماعية والعلوم واللغات اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 

 ــــــــــــــــ

 اإلسمية القايمة يحدد 2012 في ري  25 في مخر  قرار
 المسيلة جامعة إدارة ألعضا  

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 سـبتمبر 18 الموافـق 1422 الثانيـة جمـاد  30 فـي المـخر  274-01 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  3 المادة سيما   المتمم، و المعدل المسيلة، جامعة إنشا  والمتضم  2001



 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003

 .من  12
 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 المرســوم مــ  12 المــادة ألحيــام تابيقــا: األولــ  المــادة
ــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، والمــ يور المــتمم و المعــدل ،2003 أو  23 الموافــق ــد إل  تحدي
 .المسيلة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة

 .القرار به ا الملحق الجدول في المسيلة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 03 المـادة

 2012 في ري  25 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المسيلة جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن :بالقرار ملحق

 

 :المعينون األعضاء  -1

 
 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 بلقاسم سالطنية - -

 الدين نور مقدود - -

 عيسى بوفليح - -

 لخضر مناد - -

 حميدة مرابط - -

 دريس حسونة - -

 لطفي قموري - -

 منجي سماوي - -

 صالح علي قارة - -

 العايش عمرون - -

 كمال روبي - -

 فاروق هويبي - -

 مصطفى كورابة - -

 إبراهيم فخاري - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو

 عضو -

 

 عضو

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي البحث و العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 اإلجتماعي والضمان التشغيل و بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 المائية بالموارد المكلف الوزير ممثل -

  بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 والمتوسلطة الصلغير والمؤسسلات بالصلناعة فالمكلل اللوزير ممثل -
 اإلستثمار وترقية

 بالثقافة المكلفة الوزيرة ممثل -

 العمومية باألشغال المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-    



 فيصل بهلولي - -

 عاشور دحمان - -

 فريد بوالتوت - -

-  

 عثمان حسان عثمان - -

 نصير زرواق - -

 الدين زين ضياف -

 بوجمعة هللا خلف - -

 زهير عمريو - -

-  

 وهيب بوسعدية - -

 الصديق بكر أبو حميدي - -

 حسان هلتالي - -

 الحميد عبد جعيجع - -

 الدين نور العطري - -

 الدين كمال خبوري - -

 عضو -

 عضو -

 عضو -
-  

 عضو -
 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو
 

 عضو
 عضو

  العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 اآللي اإلعالم و الرياضيات لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 التكنولوجيا لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 التجارية و اإلقتصادية العلوم لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -
  التسيير وعلوم

 الحقوق لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 اإلجتماعية العلوم و اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الحضرية التقنيات تسيير لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -

 البدنية النشاطات وتقنيات العلوم لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -
 الرياضية و

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 
 
 
 
 
 

   اإلسمية القايمة يحدد 2012 مارس 01 في مخر  قرار 
 بالبي  الجامعي للمريز العلمي المجلس ألعضا 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2010 ســبتمبر 9 الموافــق 1431 رمضــا  30 فــي مــخر ال 204-10 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 بالبي ، جامي مريز إنشا  والمتضم 
 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  الثاني ال ص  سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة القواعد و الجامعي المريز مهام يحدد
 .2011 ديسمبر 11 بتار خ بالبي  الجامعي للمريز العلمي المجلس إجتما  محضر عل  بنا ا -
 

   يقـــــــــرر 
 



ــاني ال صــ  ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة  رجــ  11 فــي مــخر ال 299-05 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  الث
ــرار هــ ا يهــدف ، أعــال  المــ يور و 2005 أو  16 الموافــق 1426 ــ  الق ــد إل  القايمــة تحدي
 .بالبي  الجامعي للمريز العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية

 الملحـق الجـدول وفق بالبي  الجامعي بالمريز العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .القرار به ا

 يـ  بـالبي ، الجـامعي المريـز مـدير و والتكـو   والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مديرة تكل  : 03 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص  فيما
 2012 مارس 1 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالبي  الجامعي للمريز العلمي المجلس أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق
 

 

 الصفة اللقب و اإلسم

  العلمي المجلس رئيس بالبيض، الجامعي المركز مدير - الهادي عبد العشبي -

 الشهادات و المتواصل التكوين و العالي بالتكوين مكلف مساعد مدير - عامر بن بواب -

 السياسية العلوم و الحقوق معهد مدير - الكريم عبد بلعرابي -

 اإلجتماعية العلوم و اإلنسانية العلوم معهد مدير - بغداد خلوفي -

 السياسية العلوم و الحقوق لمعهد العلمي المجلس رئيسة - مليكة هنان -

 " أ"  قسم المساعدين األساتذة ممثلة فاطمة رحماني -

 " أ"  قسم المساعدين األساتذة ممثل حمزة سايح -

 " أ"  قسم المساعدين األساتذة ممثل الدين نور خنوس -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2201 مارس 01 في مخر  قرار 
 بالبي  الجامعي بالمريز السياسية العلوم و الحقو   لمعهد

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  ،2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2010 ســبتمبر 9 الموافــق 1431 رمضــا  30 فــي مــخر ال 204-10 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 بالبي ، جامعي مريز إنشا  والمتضم 
 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  الثاني ال ص  سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة القواعد و الجامعي المريز مهام يحدد



 ديســمبر 11 بتــار خ السياســية العلــوم و الحقــو   لمعهــد العلمــي المجلــس إجتمــا  محضــر علــ  بنــا ا -
2011. 

   يقـــــــــرر 
 

ــاني ال صــ  ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة  رجــ  11 فــي مــخر ال 299-05 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  الث
ــرار هــ ا يهــدف ، أعــال  المــ يور و 2005 أو  16 الموافــق 1426 ــ  الق ــد إل  القايمــة تحدي
ـــوم و الحقـــو   لمعهـــد العلمـــي المجلـــس ألعضـــا  اإلســـمية  الجـــامعي بـــالمريز السياســـية العل
 .بالبي 

 بــالمريز السياســية العلــوم و الحقــو   لمعهــد العلمــي المجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق بالبي  الجامعي

 يـ  بـالبي ، الجـامعي المريـز مـدير و والتكـو   والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مديرة تكل  : 03 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص  فيما
 2012 مارس 1 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 

  لمعهد العلمي المجلس أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق

 بالبي  الجامعي بالمريز السياسية العلوم و الحقو  
 

 

 الصفة اللقب و اإلسم

 السياسية العلوم و الحقوق لمعهد العلمي المجلس رئيسة - مليكة هنان -

 المعهد مدير - بلعرابي -

 الحقوق قسم رئيس - حمزة سايح -

 " أ"  قسم المساعدين األساتذة ممثل - عامر بن بواب -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي 2012 مارس 03 في مخر  قرار
 بالنعامة الجامعي المريز  إدارة مجلس 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  ،2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ال ي ،2005 أو  16 الموافق 1426 رج  11 في المخر  299-05 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 من ، 10 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة القواعد و الجامعي المريز مهام يحدد



 2010 ســبتمبر 9 الموافــق 1431 رمضــا  30 فــي مــخر ال 205-10 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -
 من ، 2 المادة سيما   بالنعامة، جامعي مريز إنشا  والمتضم 

 

 يقـــــــــرر
 

 الموافــق 2614 رجــ  11 فــي المـخر  299-05 المرســوم مــ  10 المــادة ألحيـام تابيقــا:  األولــ  المـادة
 ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحديــد إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، المــ يور و 2005 أو  16

 .بالنعامة الجامعي المريز إدارة مجلس
 بهـ ا الملحـق الجـدول في بالنعامة الجامعي المريز إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة

 .القرار
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 03 المـادة

 2012 مارس 03 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 
 

 بالنعامة الجامعي المركز إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن :بالقرار ملحق
 

 :المعينون األعضاء  -1
 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 الدين نصر فاسي - -

 مصطفى محمد صديقي - -

 صديقي مبارك - -

 الرحمن عبد الصديق حاج - -

 الطيب شاذلي - -

 فطوم لخضاري - -

 محمد لعرج - -

 الدين محي سليمان - -

 الطيب مقري - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي البحث و العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين التعليم و بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثلة -

 اإلجتماعي والضمان التشغيل و بالعمل المكلف الوزير ممثل -

  األختام حافظ بالعدل، الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 صحراوي خلواتي - -

 محمد دويس - -

 بركة ناجم - -

 ياسر يحياوي - -

 مجذوب قاسم - -

 يوسف مدوري - -

 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 السياسية والعلوم الحقوق لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -

 العربي واألدب اللغة لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -



 مرزاق ميلودي - -

  فاطمة حميدو - -

 عضو -

 عضو -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

   اإلسمية القايمة يحدد 2012 مارس 05 في مخر  قرار 
 جيج  لجامعة العلمي المجلس ألعضا 

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  ،2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 جو ليـة 22 الموافـق 1424 األولـ  جمـاد  22 فـي المـخر  258-03 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .والمتمم المعدل جيج ، جامعة إنشا  والمتضم  2003
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 من ، 20
 .2010 جوا  7 بتار خ للجامعة العلمي المجلس إجتما  محضر عل  بنا  -
 

   يقـــــــــرر 
 

 جمــاد  04 فــي المــخر  279-03 رقــم التن يــ ي المرســوم مــ  20 المــادة ألحيــام تابيقــا:  األولــ  المــادة  
 القرار ه ا يهدف ، أعال  الم يور و والمتمم المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية
 .جيج  لجامعة العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل 

 بهــ ا الملحــق الجــدول وفــق جيجــ  لجامعــة العلمــي المجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة
 .القرار

 يخصـ  فيمـا يـ  جيجـ ، جامعـة مـدير و والتكـو   والبحث التدرج بعد لما الدراسا  مديرة تكل  : 03 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتن ي 
 2012 مارس 05 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 جيج  لجامعة العلمي المجلس أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 

 الصفة اللقب و اإلسم

 للجامعة العلمي المجلس رئيس الجامعة، مدير - قدور لعمارة -

 العلمي البحث ترقية و بالتنشيط مكلف مدير نائب - الفتاح عبد بلفريطس -



  والشهادات المتواصل والتكوين العالي بالتكوين مكلف مدير نائب - علي مليط -

  واإلستشراف بالتنمية مكلف مدير نائب - الدين نور عزوز -

 والتكنولوجيا العلوم كلية عميد رشيد محمد مقيدش

 والحياة الطبيعة وعلوم الدقيقة العلوم كلية عميد - السعيد لغوشي -

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم كلية عميد البشير محمد مبيروك -

 السياسية العلوم و الحقوق كلية عميد الدين نصر سمار -

 اإلجتماعية والعلوم واللغات اآلداب كلية عميد الطاهر بلعيور -

 والتكنولوجيا العلوم لكلية العلمي المجلس رئيس المالك عبد رولة -

 والحياة الطبيعة وعلوم الدقيقة العلوم لكلية العلمي المجلس رئيس الحفيظ عبد بوناميس -

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية العلمي المجلس رئيس شوقي سعيد شاكور -

 السياسية والعلوم الحقوق لكلية العلمي المجلس رئيس حسين بوخيرة -

 اإلجتماعية العلوم و واللغات اآلداب لكلية لكلية العلمي المجلس رئيس الحميد عبد بوكعباش -

 الطبيعة وعلوم الدقيقة العلوم لكلة األستاذية مصف األساتدة عن ممثل فاتح مبروك -
 والحياة

 الطبيعة وعلوم الدقيقة العلوم لكلة األستاذية مصف األساتدة عن ممثل السادات نور توافق -
 والحياة

 والعلوم واللغات اآلداب لكلة األستاذية مصف األساتدة عن ممثل الصالح محمد خرفي -
 اإلجتماعية

 والعلوم واللغات اآلداب لكلة األستاذية مصف األساتدة عن ممثل  عيسى لحيلح -
 اإلجتماعية

 والتكنولوجيا العلوم لكلة األستاذية مصف األساتدة عن ممثل كريم قميح -

 والتكنولوجيا العلوم لكلة األستاذية مصف األساتدة عن ممثل سليم لبيض -

  المساعدين األساتدة عن ممثل يونس لعوبي -

  المساعدين األساتدة عن ممثل فضيلة سيساوي -

 الكلية مكتبة مدير الدين محي كساسرة -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

  في المخر  334 رقم القرار يعدل 2012 مارس 08 في مخر  قرار
 المعدل البواقي، أم جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي ،0920 ديسمبر 12
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12



ـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  - ـــي المـــخر  06-09 رقـــم التن ي ـــق 1430 محـــرم 7 ف  ،2009 جـــان ي 4 المواف
 .من  2 المادة سيما   البواقي، أم جامعة إنشا  والمتضم 

 مجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد ال ي ،2009 ديسمبر 12 في المخر  334 رقم القرار بمقتض  -
 .المعدل البواقي، أم جامعة إدارة

 يقـــــــــرر
 

 والم يور المعدل ،0920 ديسمبر 12 في المخر  334 رقم بالقرار الملحق الجدول يعدل :األول  المادة
 .القرار به ا الملحق الجدول في محدد هو يما أعال ،

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر:  02 المـادة
 2012 مارس 08 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                     

 
 البواقي أم جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق

 

 :المعينون األعضاء -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 منصور خوجة - -

 سعيد شنوف - -

 مراد هللا عبد مساعدية - -

 أحمد ضريبين - -

 الصالح محمد بعيجي - -

 الهامل معيوف - -

 يوسف مهدي - -

 عمر درباسي - -

 الكريم عبد قش - -

 محمد مزياني - -

-  

 رابح خلوفي - -

 السعيد سحنون - -

 نجيب بخوش - -

 صديق بوشحالطة - -

 أمين يوسف - -

 الصالح محمد ميهوبي - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

  عضو -

 

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

  اإلجتماعي والضمان والتشغيل بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 والمتوسطة الصغير والمؤسسات بالصناعة فالمكل الوزير ممثل -
 اإلستثمار ترقية و

 والبيئة العمرانية بالتهيئة المكلف الوزير ممثل -

 والعمران بالسكن المكلف الوزير ممثل -

  المائية بالموارد المكلف الوزير ممثل -

 والرياضة بالشباب المكلف الوزير ممثل -

 باإلتصال المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-    



 نبيل بوزيد - -

-  

 عبود زرقين - -

-  

 الحبيب محمد بريكي - -

 العزيز عبد كاكي آيتك - -

 الدين عز بودين - -

-  

 صالح بوشمال - -

 أحمد زرزور - -

 مراد كاملي - -

 سلميان بغو - -

 الوهاب عبد مقارني - -

 الحميد عبد غمري - -

 هيثم عبدون - -

 عضو -

-  

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -
-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -
 عضو

 اإلجتماعية والعلوم واللغات اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 واإلنسانية

 وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -
  التسيير

 السياسية والعلوم الحقوق لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

  والتكنولوجيا العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الطبيعة وعلوم الدقيقة العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 والحياة

 الحضرية التقنيات تسيير لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

  للمدرسة العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2201 مارس 08 في مخر  قرار 
 بعنابة التسيير علوم و التجار ة و اإلقتصادية للعلوم التحضير ة

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2010 جــوا  28 الموافــق 1431 رجــ  15 فــي مــخر ال 1614-10 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 بعنابة، التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية للعلوم التحضير ة المدرسة إنشا  والمتضم 
 ســـبتمبر 24 الموافـــق 1426 القعـــدة  و 27 فـــي المـــخر  500-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 ال صــ  ســيما   ســيرها، و بتنظيمهــا الخاصــة القواعــد و الجامعــة خــارج المدرســة مهــام يحــدد الــ ي ،2005
 من ، الثاني

   يقـــــــــرر 
 

 القعـدة  و 27 فـي المـخر  500-05 رقـم التن يـ ي المرسـوم م  الثاني ال ص  ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 القايمـة تحديـد إلـ  القـرار هـ ا يهـدف ، أعـال  المـ يور ،2005 سـبتمبر 24 الموافق 1426
 علـوم و التجار ـة و اإلقتصـادية للعلـوم التحضـير ة للمدرسة العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية
 .بعنابة التسيير



 اإلقتصـــادية للعلـــوم التحضـــير ة للمدرســـة العلمـــي المجلـــس ألعضـــا  اإلســـمية القايمـــة تحـــدد:  02 المــــادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق بعنابة التسيير علوم و والتجار ة

 .إمضا   تار خ م  إبتدا ( 01) واحدة سنة لمدة القرار ه ا م عول يسري  : 03 المـادة
 للعلــوم التحضــير ة المدرســة مــدير و والتكــو   والبحــث التــدرج بعــد لمــا الدراســا  مــديرة تكلــ  : 04 المـــادة

 فـي ينشـر الـ ي القـرار هـ ا بتن ي  يخص  فيما ي  بعنابة، التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة
 2012 مارس 08 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                      

 
 
 
 

  للمدرسة العلمي المجلس أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 بعنابة التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية للعلوم التحضير ة

 
 

 الصفة اللقب و اإلسم

 للمدرسة العلمي المجلس رئيس المدرسة، مدير - محفوظ عصمان بن -

  مساعد مدير - محمد بوزراع -

 األولى السنة قسم رئيس - الصمد عبد بوشايب -

 الثانية السنة قسم رئيس - الدين نور عرفاوي -

 المساعدين األساتذة عن ممثلة وفاء قلي -

 المشاركين األساتذة عن ممثل هشام ساك -

  العالي للتعليم أخرى لمؤسسة تابع دائم أستاذ حسين زاوي -

  العالي للتعليم أخرى لمؤسسة تابع دائم أستاذ ساعد حومر بن -

 المكتبة مديرة فائزة جدو -

 

 ــــــــــــــــ

   2201 مارس 12 في مخر  قرار

 1 قسناينة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 والمتعلـق 1984 أو  18 الموافـق 1404 القعـدة  ي 24 في المخر  231-84 رقم المرسوم بمقتض  -

  من ، 3 المادة سيما   المعدل، ،1 قسناينة جامعة بتنظيم
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010



 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
 تحديــد إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، المــ يور و المــتمم و المعــدل ،2003 أو  23 الموافــق
 .1 قسناينة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة

 بهــ ا الملحــق الجــدول فــي 1 قســناينة جامعــة إدارة مجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة
 .القرار

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 03 المـادة
 2012 مارس 08 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 قسنطينة جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق

 

 :المعينون األعضاء -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 هللا عبد خلخال بو - -

 محمد فرادي - -

 هللا عبد عالم - -

 العايش قاسمي - -

 أحمد رضا زقادي- -

 حليمة بوزة بن - -

 رشيد بودينة - -

 ناصر محمد دعماش - -

 لخضر محمد جباري - -

 نجيب عاشوري - -

 العلمي بالطيب  - -

 صديق هللا عبد بن - -

 صالح عزيزي - -

 أحمد بلحداد - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو

 عضو -

 عضو

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي البحث و العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين التعليم و بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

  اإلجتماعي الضمان و التشغيل و بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثلة -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 بالصحة المكلف الوزير ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 بالصناعة المكلف الوزير ممثل -

 العمران و بالسكن المكلف الوزير ممثل -

 والبيئة العمرانية بالتهيئة فالمكل الوزير ممثل -

 بالفالحة المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2



 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

 

 عمور توميات - -

 نادية بخلف - -

 محمد بوشماط - -

 وفاء لعباني - -

 السالم عبد صحراوي - -

 الدين كمال محمد محرزي - -

 مليكة بركات - -

-  

 الحليم عبد سويعد بن - -

 علي تباني - -

 رضا بوطمينة - -

 الحفيظ عبد داود - -

 الرحيم عبد محمدي  - -

 شعيب لمنور - -

 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

  الدقيقة العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والحياة الطبيعة علوم لكلية األساتذة عن ةمنتخب ةممثل -

 التكنولوجيا علوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الحقوق لكلية ساتذةاأل عن ةمنتخب ةممثل -

 واللغات اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والتهيئة والجغرافيا األرض علوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 العمرانية

 والتكنولوجيات والتغذي التغذية لمعهد األساتذة عن منتخبة ممثلة -
 الغذائية الفالحية

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 
 

 ــــــــــــــــــــــ

   2201 مارس 12 في مخر  قرار

 باتنة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 1989 أو  أّول الموافـق 1409 الحجـة  ي 29 فـي المخر  136-89 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
  من ، 3 المادة سيما   والمتمم، المعدل باتنة، جامعة إنشا  المتضم  و
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
 تحديــد إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، المــ يور و المــتمم و المعــدل ،2003 أو  23 الموافــق
 .باتنة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة



 .القرار به ا الملحق الجدول في باتنة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 03 المـادة

 
 2012 مارس 12 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 
 
 
 

 
 باتنة جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق

 

 :المعينون األعضاء -1
 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 الدين نور خرايفية - -

 الحق عبد لخلف بن - -

 محمد بلقيدوم - -

 األرباح أبو قدوري - -

 معيوف بلهامل - -

 صالح شيهاب - -

 جمال عياط - -

 لمين محمد قرابسي - -

 صالح مسيخ - -

 محمد مزغاش - -

 أحمد سيد هللا عطا بن - -

 محمد زقادي - -

 الوهاب عبد برتيمة - -

 إبراهيم دوسان - -

 مراد مباركي - -

 هللا عبد بوقندورة - -

 العايب عياش - -

 ئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو

 عضو -

 عضو   

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

  اإلجتماعي والضمان والتشغيل بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 بالفالحة المكلف الوزير ممثل -

 بالصحة المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 باإلتصال المكلف الوزير ممثل -

 والعمران بالسكن المكلف الوزير ممثل -

 الدينية بالشؤون فالمكل الوزير ممثل -

 بالصناعة المكلف الوزير ممثل -

 بالعدل المكلف الوزير ممثل -

 بالثقافة ةالمكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 عيسى بوزيد بلقاسم - -

 مبروك شعبان - -

 نوار بوجوراف - -

 حسين قادري - -

 الطاهر هارون - -

 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

  العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 التكنولوجيا لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الطب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 السياسية العلوم و الحقوق لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -



-  

 منصور كافي - -

-  

 محمد زرمان - -

 مبارك جبابرة - -

 الرحمن عبد بودوخة - -

 

 الدين شمس زواغي - -

-  

 بشير أوجحيح - -

 خليفة مراد - -

 يحيى مخلوف بن - -

 مسعود زرمان - -

 العزيز عبد عائشة بن - -

 حسام شباح - -

 إسالم الصمد عبد - -

-  

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 
 عضو  

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 التسيير وعلوم

 واإلجتماعية اإلنسانية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 اإلسالمية والعلوم

 اللغات و اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الصناعي واألمن النظافة لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -

 والري المدنية الهندسة لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -
 المعمارية والهندسة

 البدنية النشاطات وتقنيات علوم لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -
 والرياضية

 الفالحية والعلوم البيطرة علوم لمعهد األساتذة عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال التقنيين و اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال التقنيين و اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 
 ــــــــــــــــ

   2201 مارس 15 في مخر  قرار

 قالمة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 سـبتمبر 18 الموافـق 1422 الثانيـة جمـاد  30 فـي المـخر  273-01 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

  من ، 2 المادة سيما   المتمم، و المعدل قالمة، جامعة إنشا  والمتضم  2001
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
 تحديـــد إلـــ  القـــرار هـــ ا يهـــدف أعـــال ، والمـــ يور المـــتممو  المعـــدل ،2003 أو  23 الموافـــق
 .قالمة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة

 .القرار به ا الملحق الجدول في قالمة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة



 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر :03 المـادة
 2012 مارس 15 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 
 

 
 

 قالمة جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق

 

 :المعينون األعضاء -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 باقي أرسالن شكيب - -

 رابح عزايزية - -

 سليمان براهيم بن - -

 المأمون عثماني - -

 فطوم لخضاري - -

 عباس صحراوي - -

 كريم خليفة بن - -

 لخضر عايب - -

 الرحمن عبد عايش - -

 بوجمعة جندلي - -

 إبراهيم مجيلي - -

 الطاهر محمد بوعيطة - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي البحث و العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثلة -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

  اإلجتماعي والضمان والتشغيل بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 بالصناعة المكلف الوزير ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 العمومية باألشغال المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 رابح أومدور - -

-  

 عثمان محمد يلس - -

 العزيز عبد يونس بن - -

-  

 شريف غياط - -

-  

 مسعود بوصنوبرة - -

 الدي طولقي - -

 شايب قدادرة - -

 شوقي زقادة - -

 وردة بويران - -

 

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -
-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 وعلوم اآللي واإلعالم الرياضيات لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
  المادة

  والتكنولوجيا العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 وعلوم والحياة الطبيعة علوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 والكون األرض

 وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 التسيير

 السياسية والعلوم الحقوق لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 واللغات اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 واإلجتماعية اإلنسانية العلوم لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -



 علي فركوس - -

 الدين جمال بكوش - -

 هارون كبابسة - -

 المؤمن عبد حداد - -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 

   2201 مارس 15 في مخر  قرار

 بسيرة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 1998 جو لية 7 الموافق 1419 األول ر يع 13 في المخر  219-98 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

  من ، 3 المادة سيما   المتمم، و المعدل بسيرة، جامعة إنشا  والمتضم 
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
 تحديــد إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، المــ يور و المــتمم و المعــدل ،2003 أو  23 الموافــق
 .بسيرة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة

 .القرار به ا الملحق الجدول في بسيرة جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 03 المـادة

 2012 مارس 15 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسكرة جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق

 

 :المعينون األعضاء -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 الباقي عبد زيان بن - -

 زهية طيب بن - -

 

 رئيس -

 عضو -

 

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -



 حاتم قاسي - -

 دحدوح يعقوبي - -

 سليمان لعروسي - -

 فطوم لخضاري - -

 شارف محمد بوضياف - -

-  

 حسان جاهمي - -

 الدين سيف لشخب - -

 عمور كبور - -

 لزهر قواسمية - -

 كمال العتروس - -

 مكي يخلف - -

 النور عبد سالم - -

 مراد شاوي بن - -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -
 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثلة -

 والضلللللمان والتشلللللغيل بالعملللللل المكللللللف اللللللوزير ممثلللللل -
  اإلجتماعي

 األختام حافظ ،بالعدل المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 بالثقافة ةالمكلف ةالوزير ممثل -

 بالصناعة المكلف الوزير ممثل -

 بالفالحة المكلف الوزير ممثل -

 والعمران بالسكن المكلف الوزير ممثل -

 المائية بالموارد المكلف الوزير ممثل -

 والمناجم بالطاقة المكلف الوزير ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 أحمد مغزي - -

-  

 كمال سرايري - -

 عمر فرحاتي - -

 علي آجقو - -

 الحميد عبد غوفي - -

-  

 لخضر بن أمحمد فورار - -

 عثمان زيتوني - -

 شوقي أحمد مغربي - -

 سمير بحري - -

 المالك عبد صكاك - -

 المالك عبد حشاني - -

 أسماء نويوة - -

 

 عضو -
-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -
 عضو

 عضو -

 

 الطبيعة وعلوم الدقيقة العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 والحياة

  التكنولوجيا و العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 السياسية العلوم و الحقوق لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 واإلجتماعية اإلنسانية العلوم لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 التسيير وعلوم

 اللغات و اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخبة ممثلة -

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  الميونة األقسام إنشا  يتضم   2201 مارس 18 في مخر  قرار
 بالنعامة الجامعي المريز لد   العر ية واللغة األد  لمعهد

    
        

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  



 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  30 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة والقواعد الجامعي المريز مهام يحدد
 2010 جو ليــة 9 الموافــق 1431 رمضــا  30 فــي المــخر  205-10 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 .بالنعامة جامعي مريز إنشا  والمتضم 
 

  يقـــــــرر  
 

 رج  11 في المخر  299-05 رقم التن ي ي المرسوم م  30 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 األقسام إنشا  إل  القرار ه ا يهدف أعال ، والم يور 2005 أو  16 الموافق 1426
 .بالنعامة الجامعي المريز لد   العر ية اللغة و األد  لمعهد الميونة

 :التالية األقسام ، بالنعامة الجامعي بالمريز العر ية اللغة و األد  معهد لد  ينشأ : 20 المادة 
 العر ي، واألد  اللغة قسم -
 .األجنبية اللغا  قسم -

 التكــو   مـدير والســادة والتكـو   والبحـث التــدرج بعـد لمــا الدراسـا  مـديرة الســيدة مـ  يــ  تكلـ  :30 المــادة
 القـرار هـ ا بتن يـ  يخصـ ، فيمـا يـ  بالنعامـة، الجـامعي المريز مدير و التدرج مرحلة في العالي
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في ينشر ال ي

 

 2012 مارس 18 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                      
 

 ـــــــــــــــــــــــ

  القسم إنشا  يتضم   2201 مارس 18 في مخر  قرار
 بالنعامة الجامعي المريز لد   السياسية والعلوم الحقو   لمعهد الميو  

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي



 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 .من  30 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة والقواعد الجامعي المريز مهام يحدد
 ،2010 جو ليـة 9 الموافـق 1431 رمضـا  30 فـي المـخر  205-10 رقـم التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 .بالنعامة جامعي مريز إنشا  والمتضم 
  يقـــــــــرر  

 

 رج  11 في المخر  299-05 رقم التن ي ي المرسوم م  30 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 القسم إنشا  إل  القرار ه ا يهدف أعال ، والم يور 2005 أو  16 الموافق 1426
 .بالنعامة الجامعي المريز لد   السياسية العلوم و الحقو   لمعهد الميو  

 : التالي القسم ، بالنعامة الجامعي بالمريز السياسية والعلوم الحقو   معهد لد  ينشأ : 20 المادة
 .الحقو   قسم -

 التكــو   مـدير والســادة والتكـو   والبحـث التــدرج بعـد لمــا الدراسـا  مـديرة الســيدة مـ  يــ  تكلـ  :30 المــادة
 القـرار هـ ا بتن يـ  يخصـ ، فيمـا يـ  بالنعامـة، الجـامعي المريز مدير و التدرج مرحلة في العالي
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في ينشر ال ي

 

 2012 مارس 18 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                    
 

 ــــــــــــــــ

 اإلسمية القايمة يحدد  2201 مارس 19 في مخر  قرار
 تيار  جامعة إدارة مجلس ألعضا  

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 سـبتمبر 18 الموافـق 1422 الثانيـة جمـاد  30 فـي المـخر  271-01 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

  من ، 2 المادة سيما   والمتمم، المعدل تيار ، جامعة إنشا  والمتضم  2001
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 12 المـادة سـيما   المتمم، و المعدل وسيرها، بتنظيمها الخاصة والقواعد الجامعة مهام يحدد ال ي ،2003
 .من 

 يقـــــــــرر
 



 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
  والم يور المتممو  المعدل ،2003 أو  23 الموافق 1424 الثانية جماد  24 في مخر ال
 .تيار  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل  القرار ه ا يهدف أعال ،               

 .القرار به ا الملحق الجدول في تيار  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .العلمي البحثو  العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 03 المـادة

 2012 مارس 19 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تيارت جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق
 

 :المعينون األعضاء  -1
 
 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 الحميد عبد لوني - -

 القادر عبد بوزويني - -

 الحليم عبد بوطرفة - -

 أحمد صالحي - -

 محمد طايبي - -

 أحمد طيب بن - -

 منصور عمور - -

-  

 محمد شقوري - -

 موسى لونيس - -

 محمد ياشر - -

 مصطفى خشيبة - -

 الدين عالء الطيب سي - -

 مصطفى داود - -

 هللا عبد رتوش - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -
 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 والضلللللمان والتشلللللغيل بالعملللللل المكللللللف اللللللوزير ممثلللللل -
  اإلجتماعي

 بالصحة المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 بالفالحة المكلف الوزير ممثل -

 بالصناعة المكلف الوزير ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 العمومية بالشغال المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

 الكريم عبد حساني - -

 أحمد عرابي - -

 شهرة بن مداني - -

-  

 العيد بوكراع - -

 إبراهيم فتحي - -

 صديق ثياقة - -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 والحياة الطبيعة العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 واللغات اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 التسيير وعلوم

 البيطرة علوم لمعهد ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -



 طارق مرايم - -

 خالد شهدة - -

 يعقوب كراك - -

 عابد زيتوني - -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 
 ــــــــــــــــــــــ

 ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد  2201 مارس 19 في مخر  قرار
 والتكنولوجيا للعلوم وهرا  جامعة إدارة مجلس 

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 والمتعلـق 1984 أو  18 الموافـق 1404 القعـدة  ي 21 في المخر  212-84 رقم المرسوم بمقتض  -

 ،من  3 المادة سيما   والمتمم، المعدل والتكنولوجيا، للعلوم وهرا  جامعة بتنظيم
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
 والمـ يور المـتمم و المعـدل ،2003 أو  23 الموافـق 1424 الثانيـة جماد  24 في مخر ال

 للعلـوم وهـرا  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل  القرار ه ا يهدف أعال ،
 .والتكنولوجيا

 الجــدول فــي والتكنولوجيــا للعلــوم وهــرا  جامعــة إدارة مجلــس ألعضــا  اإلســمية القايمــة تحــدد:  02 المـــادة
 .القرار به ا الملحق

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر : 03 المـادة
 

 2012 مارس 19 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 
 
 
 
 



 والتكنولوجيا للعلوم وهرا  جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق
 

 :المعينين األعضاء  -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

-  

 الناصر عبد تو - -

 محمد صغير - -

 الشيخ بوكرع - -

 الزهرة فاطمة سحولي - -

 الدين خير ياسف - -

 فريدة منتوري - -

 أحمد  قليل - -

 أحمد شوية بن - -

 الدين بدر غربي - -

 القادر عبد تمار - -

 إبراهيم حلوش - -

 صباح برقيقة - -

 الحميد عبد كريم - -

 لخضر قرس - -

 الخالق عبد صيودة - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطني الدفاع وزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ةممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثلة -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

  اإلجتماعي والضمان والتشغيل بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 والرياضة بالشباب المكلف الوزير ممثل -

 واإلتصال اإلعالم وتكنولوجيات بالبريد المكلف الوزير ممثل -

 والعمران بالسكن المكلف الوزير ممثل -

 بالصناعة المكلف الوزير ممثل -

 والمناجم بالطاقة المكلف الوزير ممثل -

 العمومية باألشغال المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -2
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 الدين نور زكري - -

 قادة مقني زمعالش - -

 محمد مدني - -

-  

 عيسى صداق - -

 بلقاسم خياط - -

 حبيب عمار بن - -

 عابد بوعادي - -

 أحمد مخطاري - -

 عائشة بودشار - -

 ياسين كتان - -

 سعيد هاتي - -

 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

  العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الكهربائية الهندسة لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 المدنية والهندسة المعمارية الهندسة لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

  الميكانيكية الهندسة لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والرياضية البدنية التربية لمعهد ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن ةمنتخب ةممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 
 

 العلمي المجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد 2012 مارس 19 في مخر  قرار 
 بتلمسا  التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية للعلوم التحضير ة للمدرسة

           



  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2010 جـــوا  28 الموافــق 1431 رجــ  15 فــي مــخر ال 161-10 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 بعنابة، التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية العلوم في التحضير ة المدرسة إنشا  والمتضم 
 ديســـمبر 29 الموافــق 1426 القعــدة  و 27 فــي المـــخر  500-05 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 ال صــ  ســيما   ســيرها، و بتنظيمهــا الخاصــة والقواعــد الجامعــة خــارج المدرســة مهــام يحــدد الــ ي ،2005
 من ، الثاني
 و التجار ة اإلقتصادية، العلوم في التحضير ة للمدرسة العلمي المجلس أعضا  إنتخا  محضر عل  بنا ا -

 .2011 ديسمبر 15 بتار خ بتلمسا  التسيير علوم
 

   يقـــــــــرر 
 

 القعـدة  و 27 فـي المـخر  500-05 رقـم التن يـ ي المرسـوم م  الثاني ال ص  ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 القواعــد و الجامعــة خــارج المدرســة مهــام يحــدد الــ ي ،2005 ديســمبر 29 الموافــق 1426
 اإلســمية القايمــة تحديــد إلــ  القــرار هــ ا يهــدف ، أعــال  المــ يور ســيرها و بتنظيمهــا الخاصــة
 التسـيير علـوم و التجار ـة و اإلقتصـادية للعلـوم التحضـير ة للمدرسة العلمي المجلس ألعضا 
 .بتلمسا 

 اإلقتصـــادية للعلـــوم التحضـــير ة للمدرســـة العلمـــي المجلـــس ألعضـــا  اإلســـمية القايمـــة تحـــدد:  02 المــــادة
 .القرار به ا الملحق الجدول وفق بتلمسا  التسيير علوم و والتجار ة

 .إمضا   تار خ م  إبتدا ( 01) واحدة سنة لمدة القرار ه ا م عول يسري  : 03 المـادة
 للعلــوم التحضــير ة المدرســة مــدير و والتكــو   والبحــث التــدرج بعــد لمــا الدراســا  مــديرة تكلــ  : 04 المـــادة

 ينشـر ال ي القرار ه ا بتن ي  يخص  فيما ي  بتلمسا ، التسيير علوم و التجار ة و اإلقتصادية
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في
 2012 مارس 19 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 
 

 

  التحضير ة للمدرسة العلمي المجلس أعضاء يتضمن :بالقرار ملحق
 بتلمسا  التسيير وعلوم والتجار ة اإلقتصادية للعلوم

 



 الصفة اللقب و اإلسم

 للمدرسة العلمي المجلس رئيس المدرسة، مدير - الرزاق عبد حبيب بن -

  بالبحث مكلف المدير نائب - محمد بوزيان بن -

 بالدراسات مكلف المدير نائب - سمير بطاهر -

 الخارجية بالعالقات مكلف المدير نائب - الدين بهاء سمير مليكي -

 اإلقتصادية العلوم قسم رئيس الناصر عبد بوثلجة -

 الرياضيات قسم رئيس العزيز عبد عالم -

 العامة الثقافة و اآللي اإلعالم قسم رئيس مصطفى جناس -

 اللغات قسم رئيس مصطفى طاولي -

 " أ"  قسم مساعد أستاذ علي إزناسي -

 " أ"  قسم مساعد أستاذ نوفل زعيتر -

 " أ"  قسم مساعد أستاذ نضيرة بسوح -

 " أ"  قسم مساعدة أستاذة حكيمة بوعناني -

 " أ"  قسم مساعدة أستاذة عتيقة هللا معطى -

 " ب"  قسم مساعد أستاذ طارق سعيدي -

 " ب"  قسم مساعد أستاذ هشام بوغازي -

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 2010 جو لية 1 في المخر  221 رقم القرار يعدل 2012 مارس 25 في مخر  قرار
 المدرسة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي 

 اإلعالم وعلوم للصحافة العليا الوانية
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 ســـبتمبر 24 الموافـــق 1426 القعـــدة  و 27 فـــي المـــخر  500-05 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 10 المـادة سيما   سيرها، و بتنظيمها الخاصة القواعد و الجامعة خارج المدرسة مهام يحدد ال ي ،2005
 من ،
 2009 أو  10 الموافـــق 1430 شــعبا  19 فــي مــخر ال 252-09 قـــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 اإلعالم، علوم و للصحافة الوانية المدرسة إنشا  والمتضم 
 مجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد الـ ي ،2010 جو ليـة أّول فـي المخر  221 رقم القرار بمقتض  -

 .اإلعالم وعلوم للصحافة العليا الوانية المدرسة إدارة
 

 يقـــــــرر
 



 يما أعال ، والم يور 2010 جو لية أّول في المخر  221 رقم بالقرار الملحق الجدول يعدل:  األول  المادة
 .القرار به ا الملحق الجدول في محدد هو

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر:  02 المـادة
 2012 مارس 25 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــ

 العليا الوانية المدرسة إدارة مجلس أعضاء قائمة
 اإلعالم علوم و للصحافة

 
 :المعينون األعضاء -1

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 رابح شرايط - -

 إسماعيل غاشي - -

 سامية مزايب - -

 عتيقة قرماط - -

 الطيب بويعقوب - -

 مليكة حصايم - -

 أمينة حداد( م) شرماط - -

 هارون عولمي - -

 بوجمعة طبولة بن - -

 خال مشتي - -

 فؤاد بلخوجة - -

 فتيحة عاقب - -

 لطيفة شاوي بن - -

 زهية براهيمي - -

 شفيقة بكوش - -

 سعيد شعباني - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي البحث و العالي بالتعليم المكلف -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ةممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ةممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثلة -

  اإلجتماعي والضمان والتشغيل بالعمل المكلف الوزير ةممثل -

 المحلية والجماعات بالداخلية المكلف الوزير ممثل -

 الخارجية بالشؤون المكلف الوزير ممثل -

 المائية بالموارد المكلف الوزير ممثل -

 والبيئة العمرانية بالتهيئة المكلف الوزير ممثل -

 بالثقافة المكلفة ةالوزير ممثلة -

 بالصناعة المكلف الوزير ةممثل -

 واإلتصال اإلعالم تكنولوجيات و بالبريد المكلف الوزير ةممثل -

 الرياضة و بالشباب المكلف الوزير ةممثل -

 باإلتصال المكلف الوزير ممثل -

 

 " تغيير بدون الباقي و" 

 
 

 للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة إنشا  يتضم   2201 مارس 26 في مخر  قرار
 سيرها و تنظيمها و تشييلتها و مهامها يحدد و 

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 والمتضـم  1999 أفر ـ  4 الموافـق 1419 الحجـة  ي 18 فـي المـخر  05-99 رقم القانو   بمقتض  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  



 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010

 جـــوا  23 الموافـــق 1410 الحجـــة  ي أّول فـــي المـــخر  188-90 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -
 الوزارا ، في أجهزتها و المريز ة اإلدارة هياك  يحدد ال ي ،1990

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 جو ليــة 23 الموافــق 1425 األولــ  جمــا  2 فــي المــخر  208-01 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 سيرها، و تشييلها و للجامعا  الوانية الندوة و الجهوية الهييا  صالحيا  يحدد ال ي ،2001
ــ ي المرســوم بمقتضــ  - ــم التن ي ــي المــخر  180-04 رق ــ  جمــاد  5 ف ــق 1422 األول  جــوا  23 المواف

 سير ، و تشييلت  و الجامعية المهنة وأخالقيا  آدا  مجلس صالحيا  يحدد ال ي ،2004
 2008 مـاي 3 الموافـق 1429 الثـاني ر يـع 27 فـي المخر  130-08 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 الباحث، باألستا  الخاص األساسي القانو   والمتضم 
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام والمتضم 
 ألسـال  العليـا المناصـ  عـدد يحـدد الـ ي ،2010 مـاي 24 فـي المخر  المشتر  الوزاري  القرار بمقتض  -

 .المتمم و المعدل الباحثي ، األسات ة
 يقـــــــــرر
 

 وتشـييلتها مهامها تحديد و للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة إنشا  إل  القرار ه ا يهدف:  األول  المادة
 .سيرها و تنظيمها و

 

 األول ال ص 
 عامة أحيام

 

 مخسسـا  مسـتو   عل  الم توحة التكو   ميادي  م  ميدا  لك  وانية، بيداغوجية لجنة تنشأ:  02 المـادة
 ". للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة"  تدع  و العالي، التعليم

 عـرو  تأهيـ  عمليـة إثـر العـالي بـالتعليم الميلـ  الـوز ر ارف م  الميادي ، قايمة ضبط يتم : 03 المـادة
 .التكو  

 الثاني ال ص 
 للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة مهام

 
 المخسســـا  بـــي  مـــا للتشـــاور جهـــازا بإعتبارهـــا للميـــدا  الوانيـــة البيداغوجيـــة اللجنـــة تكلـــ :  04 المــــادة

 : يأتي بما والقااعا 



 تكو  ، ميدا  ي  خصوصيا  حس  التكو   عرو  تصاميم إعداد -
 ماليمتهـــا و نوعيتهـــا و محتوياتهـــا و والتكـــو   التعلـــيم بـــرامج ماابقـــة حـــول الـــرأي إبـــدا  -

 تحيينها، و المعني التكو   ميدا  تخصصا  و شع  في التكو   لمسارا 
ــا المبرمــة اإلت اقيــا  ماابقــة مــ  التأكــد -  مــع المبرمــة تلــ  و المخسســا  بــي  مــا و داخلي

 المستخدم، القاا 
      التجهيــــزا  و والهياكـــ  البيــــداغوجي، التـــأاير مــــع التكـــو   عــــر  ماليمـــة مــــ  التأكـــد -               

  التكو   ه ا إلنجاز المخسسة قب  م  المسخرة
 ل ، الميونة التخصصا  و الشع  و الميدا  تقييم -
 التخصصا ، و الشع  و الميادي  مدونة إعداد في المساهمة -
 والبحـث العالي التعليم وزارة لتوجيها  ابقا للتكو نا  الواني اإلنسجام ضما  عل  السهر -

 ،2025 آفا  في الجامعية للخر اة المدير التوجيهي المخاط توقعا  و العلمي
 وترميـزها، التعليــم ووحدا  النمو جية بالمسارا  خاص للمعايا  رسمي بن  إنشا  - 
 التعلـــيم ألرصـــدة منســـقا إســـنادا يضـــم  بـــأ  ي يـــ  لألرصـــدة منســـجم وانـــي نظـــام وضـــع -

 الالبة، حريية يسه  منظور وفق الجامعية المخسسا  مجم  تضمنها التي والتكو نا 
 لضـما  مسـبقا، إكتسـابها المالو  التعليم وحدا  مجمو  تكو  ، شعبة لك  بالنسبة إعداد -

 البيداغوجية، للمياس  منسجم تدرج
 يتضــمنها أ  الواجــ  التعليميــة  للوحــدا مرجعيــة تخصــص، و شــعبة و ميــدا  لكــ  إعــداد -

 تكو  ، عر  ي  إلزاميا
 واألدوا  المنتوج تثمي  و تسيير و البيداغوجية، باإلبداعا  تتعلق تح يز ة إجرا ا  إقتراح -

 اإلعـالم تكنولجيـا العلميـة، والكت  المابوعا  تقييم تعليمية، يت  التابيقية، األعمال تجهيزا ) البيداغوجية
 ،(إلخ... بعد ع  التكو   ترقية و واإلتصال

 الك يلـة التقنية و العلمية و البيداغوجية التجهيزا  مجال في لألعبا  نمو جية دفاتر إعداد -
 التابيقية، األعمال و الموجهة األعمال و للدروس الحس  السير بضما 

 .العالي التعليم مخسسا  بي  والتعليمية، البيداغوجية الخبرا  تبادل ترقية و تنظيم -
 
 
 الثالث ال ص 

 للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة تشييلة
 ميدا  فر ق مسخولي م  تتكو   و الميدا ، حس  للميدا ، وانية بيداغوجية لجنة ي  تتشي :  05 المـادة

 . قانونية بار قة المعيني  العالي التعليم لمخسسا  التكو  
 يعينــو   و األول، اإلجتمــا  خــالل رييســا للميــدا  الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة أعضــا  ينتخــ :  06 المـــادة

 .مقررا و الرييس ناي  و الرييس، م  اللجنة ميت  يتكو  . ميتبا



 اللجنـة بأمانـة للميـدا  الوانيـة البيداغوجيـة اللجنـة ريـيس إليهـا ينتمـي التـي المخسسة تتك  
 .للميدا  البيداغوجية الوانية

 لمـدة العالي بالتعليم الميل  الوز ر م  بقرار للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة أعضا  يعي :  07 المـادة
 .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوا  ثالث( 03)

 الشـروط حسـ  جديـد بعضـو يسـتخل  اللجنـة، أعضـا  مـ  عضـو أي عهـدة إنقاا  حال في
 .العهدة نهاية حت  ن سها
 ار ـق عـ  إسـتخالف  يـتم للميـدا  الوانيـة البيداغوجيـة اللجنـة رييس منص  شغور حال في

 .أعال  إليها المشار 6 المادة في الم يورة لألحيام ابقا اإلنتخا 
 

 الرابع ال ص 
 للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة سير و تنظيم

 

 السـنة فـي األقـ  علـ ( 02) مرتي  عادية دورة في للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة تجتمع:  08 المـادة
 مـ  أو رييسـها مـ  بالـ  عاديـة غير دورا  في تجتمع أ  يمي  يما. رييسها م  بال  بنا 

 .العالي بالتعليم الميل  الوز ر م  أو األعضا  أغلبية
 ثــالث اإلجتمــا  عــ  تغيــ  عضــو يــ  للميــدا  الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة مــ  مقصــ  يعتبــر:  09 المـــادة

 .أعال  8 رقم المادة في علي  منصوص هو يما مبرر بدو   غيابا ( 03)
 إليها ينتمي التي المخسسة إل  يبلغ و العالي بالتعليم الميل ة الوزارة ارف م  اإلقصا  ه ا ع  اإلعال  يتم

 .العضو ه ا
 ميــدا  فر ــق يمسـخول صــ ت  للميـدا  الوانيــة البيداغوجيـة اللجنــة مـ  المقصــ  العضـو ي قــد:  10 المــادة

 رقـم التن يـ ي المرسـوم مـ  63 المـادة فـي عليهـا المنصـوص لألحيام ابقا يستبدل و التكو  
 .أعال  والم يور 2008 ماي 3 الموافق 1429 الثاني ر يع 27 في المخر  08-130

 هـ   أشـغال يسـير داخليـا نظامـا الميـادي  لمختلـ  الوانيـة البيداغوجيـة اللجنـة أعضـا  يعتمـد:  11 المـادة
 .اللجا 

ـــادة ــ :  12 الم ــة لجــا  إنشــا  يمي ــ  التخصــص او للشــعبة تقني ــة يــ  مســتو   عل ــة لجن ــة بيداغوجي  واني
 للميــدا ، الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة أعضــا  قبــ  مــ  تنشــط الضــرورة، دعــ  يلمــا للميــدا ،
 .المعني المستخدم القاا  ع  ممثلي  و التخصص أسات ة م  وتتكو  

 التنسـيق العلمـي البحـث و العـالي التعليم لوزارة التدرج مرحلة في العالي التكو   مدير ة تضم :  13 المـادة
 .أشغالها متابعة و للميادي  الوانية البيداغوجية اللجا  مختل  بي 

 أعمـال جدول األعضا ، مجمو  مع بالتشاور للميدا ، الوانية البيداغوجية اللجنة رييس يحدد:  14 المـادة
 .الوصية السلاة لتوجيها  و للعم  السنوي  للمخاط ابقا جلسة ي 

 يخشـر خـاص سـج  فـي تـدو   و محاضـر في للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة أشغال تدو  :  15 المـادة
 .الرييس يوقع  و علي 



 التكــو   مدير ــة إلــ  جلســة يــ  إجتمــا  محاضــر الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة ريــيس يرســ 
 اللجنـة أشغال متابعة تضم  التي العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التدرج مرحلة في العالي

 .للميدا  الوانية البيداغوجية
 للجامعا  الجهوية الندوا  رخسا  إل  ،ةجلس ي  إجتما  محضر م  مستخرجة نسخة ترس 
ل   .لإلعالم للميدا ، الوانية البيداغوجية اللجنة أعضا  يافة وا 

 التكو   مدير ة إل  ترسل  و نشااها ع  سنويا تقر را للميدا  الوانية البيداغوجية اللجنة تعد:  16 المـادة
 .العلمي البحث و العالي التعليم لوزارة التدرج مرحلة في العالي

 دعـ  يلمـا للميـادي ، الوانيـة البيداغوجية اللجا  مختل  بي  ما تنسيق إجتماعا  عقد يمي :  17 المـادة
 .التخصصا  المتعددة التكو   عرو  في المقدمة التعليم برامج لتقييم الحاجة

 الوانيـة النـدوة أشـغال فـي للمشـارية للميـادي  البيداغوجيـة الوانيـة اللجا  رخسا  دعوة يمي :  18 المـادة
 .الجهوية هيياتها و للجامعا 

 

 الخامس ال ص 
 نهايية و خاصة أحيام

 

 تصــرف  تحــ  للميــدا ، الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة ريــيس إليهــا ينتمــي التــي المخسســة تضــع:  19 المـــادة
ــة البشــر ة الوســاي  ــة، الحســ  للســير الضــرور ة والمادي  الصــلة  ا  المســتلزما  يــ  و للجن
ـــاد ـــ  بأبع ـــ ،)  مهام ـــة، ميت ـــ ، هـــات ، والاباعـــة، النســـخ وســـاي  أمان ـــاكس، أنترن ـــاد ف  عت

 (.إلخ... معلوماتي،
 سـير بمصـار   للميـدا  الوانيـة البيداغوجيـة اللجنـة ريـيس إليها ينتمي التي المخسسة تتك  :  20 المـادة

 للميدا ، الوانية البيداغوجية اللجنة
 المــدعوو   للميـدا ، الوانيــة البيداغوجيـة اللجنــة أعضـا  إليهــا ينتمـي التــي المخسسـا  تتك ـ 
 النق  و المهمة بمصار   ب ، المعمول للتنظيم ابقا اللجنة أشغال إاار في للتنق 

  للجامعا  الجهوية الندوا  رخسا  و التدرج مرحلة في العالي التكو   مدير م  ي  ييل :  21 المـادة
 
 
 

 النشـرة فـي ينشـر الـ ي القـرار هـ ا بتابيـق يخصـ  مـا فـي يـ  الجامعيـة، المخسسا  مدرا  و               
 .العلمي البحث و العالي للتعليم الرسمية
 2012 مارس 26 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 

 ـــــــــــــــــــ



 البيداغوجي البرنامج يحدد مارس 26 في مخر  قرار
 والتقنيا  العلوم في التحضير ة للمدارس 

          

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 والمتضــم  199 أفر ــ  4 الموافــق 1419 الحجــة  ي 18 فــي المــخر  05-99 رقــم القــانو   بمقتضــ  -

 المتمم، و المعدل العالي، للتعليم التوجيهي القانو  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 2008 أو  19 الموافــق 1429 شــعبا  17 فــي المــخر  265-08 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 الديتورا ، شهادة و الماستر شهادة و الليسانس شهادة عل  للحصول الدراسا  نظام والمتضم 
ــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  - ــق 1430  محــرم 23 فــي المــخر  22-09 رق  2009 جــوا  20 المواف

 والتقنيا ، العلوم في التحضير ة المدرسة إنشا  والمتضم 
ــ ي المرســوم بمقتضــ  - ــم التن ي ــي المــخر  255-09 رق ــق 1430 شــعبا  19 ف  2001 أو  10 المواف

 بتلمسا ، والتقنيا  العلوم في التحضير ة المدرسة إنشا  والمتضم 
ــ ي المرســوم بمقتضــ  - ــم التن ي ــي المــخر  256-09 رق ــق 1430 شــعبا  19 ف  2001 أو  10 المواف

 بعنابة، والتقنيا  العلوم في التحضير ة المدرسة إنشا  والمتضم 
ــ ي المرســوم بمقتضــ  - ــم التن ي ــي المــخر  255-09 رق ــق 1430 شــعبا  19 ف  2001 أو  10 المواف

 بوهرا ، والتقنيا  العلوم في التحضير ة المدرسة إنشا  والمتضم 
 

 يقـــــــــرر
 

 ورقـم 256-09 رقـم ،255-09 رقـم ،22-09 رقـم التن ي يـة المراسـيم مـ  5 للمـادة وفقـا:  األولـ  المادة
 فــي التحضــير ة للمــدارس البيــداغوجي البرنــامج القــرار هــ ا يحــدد أعــال ،  يورةالمــ 10-160
 .القرار ه ا لملحق وفقا والتقنيا ، العلوم

 
 

  فيما ي  التقنيا ، و العلوم في التحضير ة المدارس مدرا  و العالي التكو   مدير ييل :  02 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم الرسمية النشرة في ينشر ال ي القرار ه ا بتابيق يخص              

 2012 مارس 26 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــ



 األولى للسنة البيداغوجي البرنامج يتضمن: بالقرار ملحق
 التقنيات و العلوم في التحضيرية للمدارس 

 
 :1س السداسي

 

 
   و  التعليم وحدة

  (ساعا ) السداسي الساعي الحجم
 المعامال 

 
 أعمال دروس األرصدة

 موجهة

 أعمال
 تابيقية

 أعمال
 أخر  

 المجمو 

  األساسية التعليم وحدا 

 10 10 05،157   05،67 00،90 1 أ   و

 6 6 75،78   75،33 00،45 1 التحلي 

 3 3 25،56   50،22 75،33 1 الجبر

 1 1 05،22   25،11 25،11 1 إحتما  

 10 10 00،180  00،45 05،67 05،67 2 أ   و

 5 5 00،90  05،22 75،33 75،33 1 فيز ا 

 5 5 00،90  05،22 75،33 75،33 1 ييميا 

  األفقية التعليم وحدا 

 5 5 00،90    00،90 1 ف أ   و

 1 1 05،22    05،22 1 إنجليز ة لغة

 1 1 05،22    05،22 1 فرنسية لغة

 2 2 05،22    05،22 1 رسم

 1 1 05،22    05،22 1 الصناعي اإلجتما  علم

  اإلستكشافية التعليم وحدا 

 5 5 05،67  05،22 05،22 50،22 1 إ   و

 5 5 05،67  05،22 05،22 05،22 1 آلي إعالم

 30 30 00،495  50،67 50،157 0،270 1 س السداسي مجمو 

 
 

 :2س السداسي
 

 
   و  التعليم وحدة

  (ساعا ) السداسي الساعي الحجم
 المعامال 

 
 أعمال دروس األرصدة

 موجهة

 أعمال
 تابيقية

 أعمال
 أخر  

 المجمو 

  األساسية التعليم وحدا 

 10 10 05،157   05،67 00،90 3 أ   و



 6 6 75،78   75،33 00،45 2 التحلي 

 3 3 25،56   50،22 75،33 2 الجبر

 1 1 05،22   25،11 25،11 2 إحتما  

 10 10 00،180  00،45 05،67 05،67 4 أ   و

 5 5 00،90  05،22 75،33 75،33 2 فيز ا 

 5 5 00،90  05،22 75،33 75،33 2 ييميا 

  األفقية التعليم وحدا 

 5 5 00،90    00،90 2 ف أ   و

 1 1 05،22    05،22 2 إنجليز ة لغة

 1 1 05،22    05،22 2 فرنسية لغة

 2 2 05،22    05،22 2 رسم

 1 1 05،22    05،22 2 الصناعي اإلجتما  علم

  اإلستكشافية التعليم وحدا 

 5 5 05،67  05،22 05،22 50،22 2 إ   و

 5 5 05،67  05،22 05،22 05،22 2 آلي إعالم

 30 30 00،495  50،67 50،157 0،270 2 س السداسي مجمو 

 

 الثانية للسنة البيداغوجي البرنامج يتضمن: بالقرار ملحق
 التقنيات و العلوم في التحضيرية للمدارس 

 

 :3س السداسي
 

 
   و  التعليم وحدة

  (ساعا ) السداسي الساعي الحجم
 المعامال 

 
 أعمال دروس األرصدة

 موجهة

 أعمال
 تابيقية

 أعمال
 أخر  

 المجمو 

  األساسية التعليم وحدا 

 10 10 25،191  25،11 75،78 25،101 5 أ   و

 4 4 05،67   75،33 75،33 3 التحلي 

 3 3 25،56   50،22 75،33 1 الخاي الجبر

 1 1 05،22   25،11 25،11 1 إحصا 

 2 2 00،45  25،11 25،11 05،22 1 رقمي تحلي 

 11 11 75،213  05،55 25،68 00،90 6 أ   و

 4 4 05،67  05،22 50،22 05،22 3 فيز ا 

 4 4 05،67  05،22 50،22 05،22 3 ييميا 



 1 1 05،22  25،5 00،6 25،11 1 الموايع ميياني 

 1 1 05،33   25،11 05،22 1 عقالني ميياني 

 1 1 05،22  25،5 00،6 25،11 1 إلكتروني 

  األفقية التعليم وحدا 

 2 2 00،45   50،22 05،22 3 ف أ   و

 1 1 05،22   25،11 25،11 3 إنجليز ة لغة

قتصاد إقتصاد  1 1 05،22   25،11 25،11 1 المخسسة وا 

  اإلستكشافية التعليم وحدا 

 7 7 00،90  00،45 05،22 50،22 3 إ   و

 5 5 05،67  05،22 05،22 05،22 3 آلي إعالم

 1 1 25،11  25،11   1اآللي باإلعالم مدعم تصميم

 1 1 25،11  25،11   1 ورشة

 30 30 00،540  75،111 00،192 25،236 3 س السداسي مجمو 

 
 :4س السداسي

 

 
   و التعليم وحدة

  (ساعا ) السداسي الساعي الحجم
 المعامال 

 
 أعمال دروس األرصدة

 موجهة

 أعمال
 تابيقية

 أعمال
 أخر  

 المجمو 

  األساسية التعليم وحدا 

 10 10 25،191  25،11 75،78 25،101 7 أ   و

 4 4 05،67   75،33 75،33 4 التحلي 

 3 3 25،56   50،22 75،33 2 الخاي الجبر

 1 1 05،22   25،11 25،11 2 إحصا 

 2 2 00،45  25،11 25،11 05،22 2 رقمي تحلي 

 11 11 75،213  05،55 25،68 00،90 8 أ   و

 4 4 05،67  05،22 50،22 05،22 4 فيز ا 

 4 4 05،67  05،22 50،22 05،22 4 ييميا 

 1 1 05،22  25،5 00،6 25،11 2 الموايع ميياني 

 1 1 05،33   25،11 05،22 2 ميياني 

 1 1 05،22  25،5 00،6 25،11 2 إلكتروني 

  األفقية التعليم وحدا 

 2 2 00،45   50،22 05،22 4 ف أ   و



 1 1 05،22   25،11 25،11 4 إنجليز ة لغة

قتصاد إقتصاد  1 1 05،22   25،11 25،11 2 المخسسة وا 

  اإلستكشافية التعليم وحدا 

 7 7 00،90  00،45 05،22 50،22 4 إ   و

 5 5 05،67  05،22 05،22 05،22 4 آلي إعالم

 1 1 25،11  25،11    2 اآللي باإلعالم مدعم تصميم

 1 1 25،11  25،11   2 ورشة

 30 30 00،540  75،111 00،192 25،236 4 س السداسي مجمو 

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 البيداغوجية اللجا  سير و تنظيم قواعد يحدد  2012 مارس 26 في مخر  قرار
 البيداغوجية واللجا  الابية العلوم في للتخصصا  الجهوية

 الابية العلوم في للتخصصا  الوانية
           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 والمتضــم  1971 ديســمبر 3 الموافــق 1391 شــوال 15 فــي المــخر  275-71 رقــم القــانو   بمقتضــ  -

 الخاصة، الابية الدروس شهادة إحداث
 الـ ي ،1982 ديسـمبر 18 الموافـق 1403 األول ر يـع 2 فـي المخر  492-82 رقم المرسوم بمقتض  -

 المقيمـــي  األســنا  جراحـــي و والصــيادلة لألابـــا  الخاصــة الابيـــة الدراســا  بـــدورة اإللتحــا  شـــروط يحــدد
 وتنظيمها،

 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010

 جـــوا  23 الموافـــق 1410 الحجـــة  ي أّول فـــي المـــخر  188-90 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -
 الوزارا ، في أجهزتها و المريز ة اإلدارة هياك  يحدد ال ي ،1990

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 جو ليــة 23 الموافــق 1425 األولــ  جمــا  2 فــي المــخر  208-01 رقــم التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 سيرها، و تشييلها و للجامعا  الوانية والندوة الجهوية الهييا  صالحيا  يحدد ال ي ،2001
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12
 2003 ســبتمبر 11 الموافــق 1424 رجـ  14 فــي المــخر  309-03 رقـم التن يــ ي المرســوم بمقتضـ  -

 تسييرهما، و الخارج في المستو   تحسي  و التكو   تنظيم والمتضم 



 ،2011 جو ليـة 3 الموافـق 1432 شـعبا  أّول فـي المـخر  236-11 رقـم التن يـ ي المرسـوم بمقتض  -
 الابية، العلوم في للمقيم األساسي القانو   والمتضم 

 يليـا   لعمـدا  الوانيـة النـدوة إنشـا  والمتضـم  2006 جـوا  17 فـي المـخر  52 رقـم القرار بمقتض  -
 الا ،

 البيداغوجيــة اللجــا  ســير و بتنظــيم والمتعلــق 2006 أكتــو ر 11 فــي المــخر  101 رقــم القــرار بمقتضــ  -
 .الابية العلوم في للتخصصا  الوانية البيداغوجية واللجا  الابية العلوم في للتخصصا  الجهوية

 

 يقـــــــــرر
 

 للتخصصـا  الجهويـة البيداغوجيـة اللجـا  سـير و تنظـيم قواعـد تحديـد إلـ  القـرار ه ا يهدف: األول  المادة
 .الابية العلوم في للتخصصا  الوانية البيداغوجية واللجا 

 

 األول ال ص 
 للتخصص الجهوية البيداغوجية اللجنة

 

 يرمـز الابيـة العلوم في التدرج بعد لما األول  للمرحلة للتخصص، جهوية بيداغوجية لجنة تنشأ: 02 المـادة
 (. . ج.  . ل) لها

 الجهويــة للنـدوة التابعـة للجامعـا  الاــ  يليـا  للتخصـص الجهويـة البيداغوجيــة اللجنـة تشـم  :03 المــادة
 : يلي يما للجامعا ،

 :التالية للجامعا  الا  يليا  تضم للشر ، للتخصص، الجهوية البيداغوجية اللجنة -1

 ،3 قسناينة جامعة -
 عنابة، جامعة -
 ،1 ساي  جامعة -
 .باتنة جامعة -
 :التالية للجامعا  الا  يليا  تضم للوسط، للتخصص، الجهوية البيداغوجية اللجنة -2

 ،1 الجزاير جامعة -
 البليدة، جامعة -
 .وزو تيزي  جامعة -
 :التالية للجامعا  الا  يليا  تضم للغر ، للتخصص، الجهوية البيداغوجية اللجنة -3

 وهرا ، جامعة -
 تلمسا ، جامعة -
 بلعباس سيدي جامعة -
 :اآلتية األعضا  م  للتخصص، الجهوية البيداغوجية اللجنة تتشي  :04 المـادة
 : القانو   بقوة األعضا  -1



 .الجامعية اإلستش ايية المصال  رخسا  -

 .اإلختصاص في أسات ة الجامعية المخابر مسيولو -
 :نظرايهم ارف م  المنتخبو   األعضا  -2

 يلية، ي  ع  جامعي إستش ايي أستا  -
 يلية، ي  ع  ،" أ"  قسم جامعي إستش ايي محاضر أستا  -
 يلية، ي  ع  جامعي، إستش ايي مساعد أستا  -
 .يلية ي  ع  مقيم -

 األول التـدرج بعـد لمـا التكـو   فعليـا تضـم  التـي و المخهلة للمصال  اللجنة أعضا  ينتمي أ  يج 
 .التخصص في
 .للتجديد قابلة سنوا ( 04) أر ع لمدة للتخصص الجهوية البيداغوجية اللجنة أعضا  يعي 

 إستشـ ايي أسـتا  برتبـة ريـيس مـ  يشـي  ميتبـا للتخصـص الجهويـة البيداغوجيـة اللجنـة تضم : 05 المـادة
 قابلة سنوا ( 04) أر ع لمدة إنتخابهم يتم مقرر، و األستا ية، مص  م  ل  ناي  و جامعي،
 .مناصبهم في واحدة مرة للتجديد

 وتعــد الميتــ ، أعضــا  األّول إجتماعهــا أثنــا  للتخصــص، الجهويــة البيداغوجيــة اللجنــة تنتخــ  :06 المــادة
 .علي  تصاد  و الداخلي نظامها

 مـ  بإسـتدعا  عاديـة دورة فـي السـنة في مرتي  للتخصص الجهوية البيداغوجية اللجنة تجتمع :07 المـادة
( 2/3) ثلثـي مـ  بالـ  أو رييسـها مـ  بالـ  إسـتثنايية دورة فـي تنعقد أ  يمينها و رييسها،
 عمــدا  مــ  بالــ  أو للتخصــص الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة ريــيس اــرف مــ  أو أعضــايها
 .المعنية الكليا 

 يـ  فـي المسـبق والتحقيـق بدراسة تتك   اع  هيية للتخصص الجهوية البيداغوجية اللجنة تعتبر :8 المـادة
 .التخصص بسير يتعلق اع 
 مسـألة ي  حول الجهة عمدا  ارف م  للتخصص الجهوية البيداغوجية اللجنة إستشارة يمي 
 حــ  أو دعــم أو دةـمساعــ أو ا ـتوضيحــ إلعاــايهم والعلمــي البيــداغوجي بالجانــ  صــلة لهــا

 .للمشاك 
 

 :يلي ما للتخصص البيداغوجية اللجنة تتول  :9 المـادة
 وعلميا، بيداغوجيا بهم التك   حس  عل  السهر و التر صا  مختل  في المقيمي  توز ع 
 الوانية، البيداغوجية البرامج تحيي  و إعداد في المشارية 

 تن ي ها، عل  والسهر اإلختصاص أسات ة بي  ما البيداغوجية المهام توز ع  

 بيداغوجية، سنة لك  الدور ة والتقويما  الدراسا  سير حس  عل  السهر و تنظيم 

 للتخصص الوانية البيداغوجية اللجا  دورا  إل  يسلم تقر ر إعداد. 



 الجهويـــة البيداغوجيـــة اللجنـــة وأعضـــا  الدراســـة ومســـخول المصـــلحة ريـــيس مـــ  يـــ  ييلـــ  :10 المــــادة
 : يلي بـما للتخصص

 علـ  عمـال المتبادلـة مصـالحيم فـي والنظـري  التابيقـي التكـو   و الدراسـة ضـما  و ومراقبـة تخايط 
 المقيم، دفتر في المدونة التكالي  أساس

 ب ، المعمول للنظام وفقا التر صا  عل  المصادقة 

 الدراسة، نهاية م يرا  مواضيع إقتراح 

 وعــدد المعنيــة للكليـا  الميــوني  المصـال  رخســا  مجمـو  مــع بالتنسـيق اإلقامــة يخـص فيمــا إقتـراح 
 يلية، لك  فتحها يتوج  التي المناص 

 تخصص ي  في للتكو   السنوية الحوصلة إعداد. 

 .سنة ي  المقيم دفتر عل  التأشير للتخصص الجهوية البيداغوجية اللجنة رييس عل  يج  :11 المـادة
 .أشغالها في لمساعدتها الحاجة عند خبرا  دعوة للتخصص الجهوية البيداغوجية للجنة يمي  :12 المـادة
 وممضـي مرقم دفتر في تسج  محاضر في للتخصص الجهوية البيداغوجية اللجنة أشغال تدو   :13 المـادة

 .اإللحا  يلية ارف م 
لــ  للتخصــص الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة ريــيس إلــ  اإلجتمــا  محاضــر مــ  نســخة ترســ   وا 
 .للتخصص الجهوية البيداغوجية اللجنة أعضا  ي  إل  و بها الملحقة الا  يليا  مختل 
 الجهويــة البيداغوجيــة اللجنــة عهــدة نهايــة فــي الوصــية الجهــا  إلــ  ياألصــل الــدفتر يســلم

 .للتخصص
 للتخصـــص الجهويـــة البيداغوجيـــة اللجنـــة ريـــيس إليهـــا ينتمـــي التـــي اإللحـــا  مخسســـة تتك ـــ  :14 المــــادة

 .اللجنة سير بمصار  
 بالمصـار   للتخصـص الجهويـة البيداغوجيـة اللجنـة أشـغال فيهـا تعقد التي المخسسا  تتك  
 .ب  المعمول للتنظيم ابقا دوراتها إنعقاد ع  الناتجة
 ابقـا مخسسـتهم اـرف مـ  للتخصـص البيداغوجيـة اللجنـة ألعضا  المهام بتكالي  التك   يتم

 .ب  المعمول للتنظيم
 لمـا الدراسـا  مدير ـة موافقـة بعـد و للتخصـص الجهويـة البيداغوجيـة اللجنة بسير اإلخالل عند :15 المـادة

 أعضـا  مجمـو  أو جديـد ريـيس إنتخـا  المعنيي  للعمدا  يسم  والتكو  ، والبحث التدرج بعد
 .الميت 

 محضـر يرسـ  و اللجنـة إجتمـا  فـي تقر ـرا الـرييس يعد أعضايها بأحد مرتباا اإلخالل يا  إ ا
 .المعنية الكليا  عمدا  إل  اإلجتما 

 

 الثاني ال ص 
 للتخصص الوانية البيداغوجية اللجنة

 



 يرمـز الابيـة العلوم في التدرج بعد لما األول  للمرحلة للتخصص، وانية بيداغوجية لجنة تنشأ:  16 المـادة
 (. .و. .ل) لها

 :م  للتخصص الوانية البيداغوجية اللجنة تتشي :  17 المـادة
  للتخصص، الجهوية البيداغوجية اللجا  ميات  أعضا 
  البيداغوجيـة اللجـا  أعضـا  بـي  مـ  نظراي  قب  م  ينتخ  الجامعيي  اإلستش اييي  األسات ة ممث 

 للتخصص، الجهوية

  أعضـا  بـي  مـ  نظرايـ  قب  م  ينتخ " أ" قسم الجامعيي  اإلستش اييي  المحاضر   األسات ة ممث 
 للتخصص، الجهوية البيداغوجية اللجا 

  اللجـا  أعضـا  بـي  مـ  نظرايـ  قبـ  مـ  ينتخ  الجامعيي  اإلستش اييي  المساعدي  األسات ة ممث 
 للتخصص، الجهوية البيداغوجية

  للتخصص، الجهوية البيداغوجية اللجا  أعضا  بي  م  نظراي  ارف م  منتخ  للمقيمي  ممث 

 .للتجديد قابلة سنوا ( 04) أر ع لمدة للتخصص الوانية البيداغوجية اللجنة أعضا  يعي 

 إستشـ ايي أسـتا  برتبـة ريـيس مـ  يتشـي  ميتبـا للتخصـص الوانيـة البيداغوجيـة اللجنـة تضم:  18 المـادة
 األســتا ية مصــ   وي  مــ  الجــامعيي  اإلستشــ ايي  األســات ة بــي  مــ  ريــيس نايــ  و جــامعي
 .مناصبهم في واحدة مرة للتجديد قابلة سنوا ( 04) أر ع لمدة إنتخابهم يتم ومقرر،

 وتعــد الميتــ ، أعضــا  األول إجتماعهــا أثنــا  للتخصــص الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة تنتخــ :  19 المـــادة
 . علي  تصاد  و الداخلي نظامها

 والبحــث العــالي التعلــيم وز ــر مــ  بمقــرر للتخصــص الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة ريــيس يعــي :  20 المـــادة
 .العلمي

 هـ ا وعلـ  الاـ ، يليـا  بـي  مـا إستشـار ة هيية للتخصص الوانية البيداغوجية اللجنة تعتبر:  21 المـادة
 :يلي بما تقوم األساس

 لها، دوري  تقويم إجرا  و تابيقها عل  السهر و تحيينها و للتخصص الوانية البرامج إعداد 
  سنويا، التر ص ميادي  مختل  تأهي 

 جرا و  الكليا  مختل  عل  توز ع  ضما  و المقيم دفتر إعداد  .ل  دوري  تقييم ا 

 الا ، يليا  عمدا  مع باإلشترا  الخارج، في المد  قصيرة التر صا  ميادي  عل  المصادقة 

  أخر ، إل  يلية م  المقيمي  تحو   حول الرأي إبدا 

  للمقيمي ، بالنسبة الدراسة ع  التوق  البا  حول الرأي إبدا 

 المقيمي ، لتكو   المتوجة اإلمتحانا  لجا  تشيي  في المشارية 

 الم يرا ، مواضيع عل  المصادقة 

 برامجها تحديد و للتخصصا  جديدة شع  إنشا  إقتراح. 



 يليـا  لعمـدا  الوانيـة النـدوة اـرف م  للتخصص الوانية جيةالبيداغو  اللجنة إستشارة يمي 
 حـ  أو دعـمأو  مسـاعدة أو توضيحا  إلعاايها يالعلمو  البيداغوجي بالجان  صلة لها لةمسأ ي  حول الا 

 .للمشاك 
 مــ  بــدعوة الســنة فــي مــرتي  عاديــة دورة فــي للتخصــص الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة تجتمــع:  22 المـــادة

 الوانية الندوة رييس أوم  رييسها م  بال  إستثنايية دورة في تجتمع أ  لها ويمي  رييسها
 التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مدير ـة مـ  بالـ  أو أعضايها( 2/3) بثلثي أو الا  يليا  لعمدا 
 .والتكو   والبحث

 وممضـي مرقم دفتر في تسج  محاضر في للتخصص الوانية البيداغوجية اللجنة أشغال تدو  :  23 المـادة
 .المعنية الا  يلية ارف م 

لــ  للتخصــص الجهويــة البيداغوجيــة اللجنــة ريــيس إلــ  األعمــال محضــر عــ  نســخة ترســ   وا 
ــيس ــدو  ري ــة ةالن ــا  لعمــدا  الواني ــ و  الاــ  يلي ل ــة ا  ــد لمــا الدراســا  مدير  ــدرج بع  والبحــث الت

 .للتخصص الوانية البيداغوجية اللجنة أعضا  ي  إل  و التكو  و 
ــة عنــد الوصــية الجهــا  إلــ  األصــلي الــدفتر يســلم ــة عهــدة نهاي  الوانيــة البيداغوجيــة اللجن

 .للتخصص
 بـ  المعمـول للتنظـيم وفقـا للتخصـص الوانيـة البيداغوجية اللجنة سير و بمصار   التك   يتم:  24 المـادة

 .للتخصص الوانية البيداغوجية اللجنة رييس إليها ينتمي التي المخسسة ارف م 
 بالمصـار   للتخصـص الوانيـة البيداغوجيـة اللجنـة أشـغال فيهـا تجـري  التـي المخسسـة تتك  
 .ب  المعمول للتنظيم ابقا دوراتها إنعقاد ع  الناتجة
 المخسسـة اـرف مـ  للتخصـص الوانيـة البيداغوجيـة اللجنـة أعضا  مهام بتكالي  التك   يتم

 .ب  المعمول للتنظيم  ابقا األصلية
 بعــد لمــا الدراســا  مدير ــة تقــوم للتخصــص، الوانيــة البيداغوجيــة اللجنــة بســير اإلخــالل عنــد:  25 المـــادة

ـــدرج ـــو   والبحـــث الت ـــيس إنتخـــا  بإعـــادة والتك ـــد ري ـــ  أعضـــا  مجمـــو  أو جدي ـــة ميت  اللجن
 .للتخصص الوانية البيداغوجية

 .أعال  والم يور 2006 أكتو ر 11 في المخر  101 رقم القرار أحيام تلغ : 26 المـادة
 المخسســا  رخســا  و والتكــو  ، والبحــث التــدرج بعــد لمــا الدراســا  مــدير الســيد مــ  يــ  ييلــ : 27 المـــادة

 العــالي للتعلـيم الرســمية النشـرة فــي ينشـر الـ ي القــرار هـ ا بتابيــق يخصـ ، فيمــا يـ  المعنيـة،
 .العلمي والبحث

 2012 مارس 26 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                    
 

 ـــــــــــــــــــــــ
  الميو   القسم إنشا  يتضم   2201 مارس 28 في مخر  قرار



 بالبي  الجامعي المريز لد  واإلجتماعية اإلنسانية العلوم لمعهد
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  30 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة القواعد و الجامعي المريز مهام يحدد
 2010 سـبتمبر 9 الموافـق 1431 رمضـا  30 فـي المـخر  204-10 رقـم التن يـ ي المرسـوم بمقتض  -

 .بالبي  جامعي مريز إنشا  والمتضم 
  يقـــــــــرر  

 

 1426 رج  11 في مخر ال 299-05 رقم التن ي ي المرسوم م  30 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 لمعهـد الميو   القسم إنشا  إل  القرار ه ا يهدف أعال ، والم يور 2005 أو  16 الموافق
 .بالبي  الجامعي المريز لد  واإلجتماعية اإلنسانية العلوم

 :التالي القسم بالبي ، الجامعي بالمريز اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم معهد لد  ينشأ :02 المادة 
 .واإلجتماعية اإلنسانية العلوم قسم -

 التكــو   مــدير والســادة التكــو   والبحــث التــدرج بعــد لمــا الدراســا  مــديرة الســيدة مــ  يــ  تكلــ  :30 المـــادة
 القـرار هـ ا بتن يـ  يخصـ ، فيمـا يـ  بـالبي ، الجـامعي المريـز مدير و التدرج مرحلة في العالي
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في ينشر ال ي

 

 2012 مارس 28 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                    

 
 الميو   القسم إنشا  يتضم   2201 مارس 28 في مخر  قرار

 بالبي  الجامعي المريز لد  السياسية والعلوم الحقو   لمعهد
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ  
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي



 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 .من  30 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة والقواعد الجامعي المريز مهام يحدد
 2010 سـبتمبر 9 الموافـق 1431 رمضـا  30 فـي المـخر  204-10 رقـم التن يـ ي المرسـوم بمقتض  -

 .بالبي  جامعي مريز إنشا  والمتضم 
  يقـــــــــرر  

 

 1426 رج  11 في مخر ال 299-05 رقم التن ي ي المرسوم م  30 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 لمعهـد الميو   القسم إنشا  إل  القرار ه ا يهدف أعال ، والم يور 2005 أو  16 الموافق
 .بالبي  الجامعي المريز لد  السياسية العلوم و الحقو  

 : التالي القسم ، بالبي  الجامعي بالمريز السياسية العلوم و الحقو   معهد لد  ينشأ :02 المادة
 .الحقو   قسم -

 التكــو   مـدير والســادة والتكـو   والبحـث التــدرج بعـد لمــا الدراسـا  مـديرة الســيدة مـ  يــ  تكلـ  :30 المــادة
 القـرار هـ ا بتن يـ  يخصـ ، فيمـا يـ  بـالبي ، الجـامعي المريـز مدير و التدرج مرحلة في العالي
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في ينشر ال ي

 2012 مارس 28 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                    
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 الميونة األقسام إنشا  يتضم   2201 مارس 28 في مخر  قرار
 بتيسمسيل  الجامعي المريز لد  التكنولوجيا و السياسية العلوم لمعهد

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  30 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة والقواعد الجامعي المريز مهام يحدد
 2008 جو ليـــة 9 الموافـــق 1429 رجـــ  6 فـــي المـــخر  203-08 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 .بتيسمسيل  جامعي مريز إنشا  والمتضم 
 

  يقـــــــــرر  
 



 1426 رج  11 في مخر ال 299-05 رقم التن ي ي المرسوم م  30 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 الميونــة األقســام إنشــا  إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، والمــ يور 2005 أو  16 الموافــق
 .بتيسمسيل  الجامعي المريز لد  والتكنولوجيا العلوم لمعهد

 : التالية األقسام ، بتيسمسيل  الجامعي بالمريز والتكنولوجيا العلوم معهد لد  ينشأ :02 المادة 
 والتكنولوجيا، العلوم قسم -
 والحياة، الابيعة علوم قسم -
 المادة، علوم قسم -
 .الر اضية و البدنية النشااا  تقنيا  و علوم قسم -

 التكــو   مـدير والســادة والتكـو   والبحـث التــدرج بعـد لمــا الدراسـا  مـديرة الســيدة مـ  يــ  تكلـ  :30 المــادة
 القرار ه ا بتن ي  يخص ، فيما ي  بتسمسيل ، الجامعي المريز مدير و التدرج مرحلة في العالي
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في ينشر ال ي

 

 2012 مارس 28 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                    
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 الميونة األقسام إنشا  يتضم   2201 مارس 28 في مخر  قرار
 بتيسمسيل  الجامعي المريز لد  واللغا  اآلدا  لمعهد

           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  30 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة والقواعد الجامعي المريز مهام يحدد
 
 
 2008 جو ليـــة 9 الموافـــق 1429 رجـــ  6 فـــي المـــخر  203-08 رقـــم التن يـــ ي المرســـوم بمقتضـــ  -

 .بتيسمسيل  جامعي مريز إنشا  والمتضم 
 

  يقـــــــــرر  
 



 1426 رج  11 في مخر ال 299-05 رقم التن ي ي المرسوم م  30 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 الميونــة األقســام إنشــا  إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، والمــ يور 2005 أو  16 الموافــق
 .بتيسمسيل  الجامعي المريز لد  واللغا  اآلدا  لمعهد

 : التالية األقسام بتيسمسيل ، الجامعي بالمريز واللغا  اآلدا  معهد لد  ينشأ :02 المادة 
 العر ي، واألد  اللغة قسم -
 .ال رنسية واللغة اآلدا  قسم -

 التكـو   مـدير والسـادة والتكـو   والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مـديرة السـيدة مـ  ي  تكل  : 20 المـادة
 هــ ا بتن يــ  يخصــ ، فيمــا يــ  بتيسمســيل ، الجــامعي المريــز مــدير و التــدرج مرحلــة فــي العــالي
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في ينشر ال ي القرار

 

 2012 مارس 28 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                    
 

 ـــــــــــــــــــــــ

 األقسام إنشا  يتضم   2012 مارس 28 في مخر  قرار
  واإلدار ة القانونية العلوم لمعهد الميونة 

 بتيسمسيل  الجامعي المريز لد 
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 الـ ي ،2005 أو  16 الموافـق 1426 رجـ  11 في مخر ال 299-05 قمر  التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 .من  30 المادة سيما   سير ، و بتنظيم  الخاصة والقواعد الجامعي المريز مهام يحدد
  2008 جو لية 9 الموافق 1429 رج  6 في المخر  203-08 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 
 

 .بتيسمسيل  جامعي مريز إنشا  والمتضم 
 

  يقــــــــرر  
 



 1426 رج  11 في مخر ال 299-05 رقم التن ي ي المرسوم م  30 المادة ألحيام تابيقا:  األول  المادة
 الميونــة األقســام إنشــا  إلــ  القــرار هــ ا يهــدف أعــال ، والمــ يور 2005 أو  16 الموافــق
 .بتيسمسيل  الجامعي المريز لد  واإلدار ة القانونية العلوم لمعهد

 األقســام بتيسمســيل ، الجــامعي المريــز – لــد  اإلدار ــة و القانونيــة العلــوم معهــد لــد  ينشــأ   :02 المــادة
 : التالية

 الخاص، القانو   قسم -
 العام، القانو   قسم -
 .السياسية العلوم قسم -

 التكـو   مـدير والسـادة والتكـو   والبحـث التـدرج بعـد لمـا الدراسـا  مـديرة السـيدة مـ  ي  تكل  : 20 المـادة
 هــ ا بتن يــ  يخصــ ، فيمــا يــ  بتيسمســيل ، الجــامعي المريــز مــدير و التــدرج مرحلــة فــي العــالي
 .العلمي البحثو  العالي ـعليملتل ميةـالرس النشرة في ينشر ال ي القرار

 2012 مارس 28 في بالجزاير حرر
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                    
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 في المخر  241 رقم القرار يعدل 2012 مارس 28 في مخر  قرار
 ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي ،2010 جو لية 10 

 المعدل تبسة، جامعة إدارة مجلس 
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 12 المــادة سـيما   والمـتمم، المعـدل وسـيرها، بتنظيمها الخاصة والقواعد الجامعة مهام يحدد ال ي ،2003
 .من 
   2009 جــــان ي 4 الموافــــق 1430 محــــرم 7 فــــي مــــخر ال 08-09 قــــمر  التن يــــ ي المرســــوم بمقتضــــ  -

 من ، 2 المادة سيما   تبسة، جامعة إنشا  والمتضم 
 مجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد الـ ي ،2010 جو ليـة 10 في المخر  241 رقم القرار بمقتض  -

 .تبسة جامعة إدارة
 يقـــــــرر
 



 والمـ يور المعـدل ، 2010 جو ليـة 10 فـي المـخر  241 رقـم بالقرار الملحق الجدول يعدل:  األول  المادة
 .القرار به ا الملحق الجدول في محدد هو يما أعال ،

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر: 02 المـادة
 

 2012 مارس 28 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                     
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 تبسة جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق

 
 :المنتخبون األعضاء -1

 
 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 صالح شنيخر - -

 فتحي بعلي - -

-  

 عمور حنينة  -

-  

 صالح غربي - -

-  

 الطاهر دلول - -

 منير صوالحية - -

 الطيب جبايلي - -

 محمد يحياوي - -

 ياسين بوخالفة - -

 مصعب جدة بن - -

 مصدق محمد جدلة - -

 

 رئيس -

 عضو -

-  

 عضو -
-  

 عضو -
-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 والتكنولوجيا العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والحياة الطبيعة وعلوم الدقيقة العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 التجاريلة والعللوم اإلقتصلادية العللوم لكليلة األساتذة عن منتخب ممثل -
 التسيير وعلوم

 اإلجتماعيلة والعللوم واللغلات اآلداب لكليلة األسلاتذة علن منتخب ممثل -
  واإلنسانية

 السياسية والعلوم الحقوق لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 

 "تغيير بدون والباقي" 
 
 
 

 

 في المخر  55 رقم القرار يعدل 2012 مارس 28 في مخر  قرار
  اإلسمية القايمة يحدد ال ي ،2201 في ري  25 

 جيج  جامعة إدارة مجلس ألعضا 
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 



 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، والبحث العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 جو ليــة 22 الموافــق 1424 األول جمــاد  22 فــي مــخر ال 258-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 من ، 2 المادة سيما   والمتمم، المعدل جيج ، جامعة إنشا  والمتضم  2003
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 12 المـادة سـيما   والمتمم، المعدل وسيرها، بتنظيمها الخاصة القواعد و الجامعة مهام يحدد ال ي ،2003
 .من 
 إدارة مجلـس ألعضا  اإلسمية القايمة يحدد ال ي ،2012 في ري  25 في المخر  55 رقم القرار بمقتض  -

 .جيج  جامعة
 يقـــــــرر
 

 هو يما أعال ، والم يور 2201 في ري  25 في المخر  55 رقم بالقرار الملحق الجدول يعدل :األول  المادة
 .القرار به ا الملحق الجدول في محدد

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر: 02 المـادة
 2012 مارس 28 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 جيج  جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق
 

 :المعينون األعضاء -1
 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 علي قوادرية - -

 المالك عبد بوعروج - -

 رشيد لوحي - -

 ميلود بوعزيزي - -

 طاهر شاوش - -

 الكريم عبد شرقي - -

 رشيد مالك بن - -

 عامر مقدمي - -

 جعفر أشروف - -

 إسماعيل شيكراب - -

 الدين نور دوار - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

  اإلجتماعي والضمان والتشغيل بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثل -

 بالصناعة المكلف الوزير ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 واإلتصال اإلعالم وتكنولوجيات بالبريد المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -



 الوالي ممثل - عضو - صندقلي مازن - -

 

 "تغيير بدون والباقي" 
 

 ـــــــــــــــــــ

 في المخر  335 رقم القرار يعدل 2012 مارس 29 في مخر  قرار
  اإلسمية القايمة يحدد ال ي ،0920 ديسمبر 12 

 المدية جامعة إدارة مجلس ألعضا 
           

  العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -

 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010
 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12
 2009 جــــان ي 4 الموافــــق 1430 محــــرم 7 فــــي مــــخر ال 11-09 قــــمر  التن يــــ ي المرســــوم بمقتضــــ  -

 من ، 2 المادة سيما   المدية، جامعة إنشا  والمتضم 
 مجلـس ألعضـا  اإلسـمية القايمـة يحـدد ال ي ،2009 ديسمبر 12 في المخر  335 رقم القرار بمقتض  -

 .المدية جامعة إدارة
 يقـــــــرر
 

 يما أعال ، والم يور 0920 ديسمبر 12 في المخر  335 رقم بالقرار الملحق الجدول يعدل :األول  المادة
 .القرار به ا الملحق الجدول في محدد هو

 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر:  02 المـادة
 2012 مارس 29 في بالجزاير حرر   

 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر
 حراوبية رشيد                                                                       

 

 المدية جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق

 
 

 :المعينون األعضاء -1
 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 

 اللطيف عبد أحمد بابا - -

 

 رئيس -

 

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلفالوزير ممثل -



 مقران شنوف - -

 اليمين مخالدي - -

 يوسف بن بدراني - -

 محمد كراش - -

 محمد يوب بن - -

 حسين فنيش - -

 محمد عيساوي - -

 سليمة خالم - -

 فريدة سلمي بن - -

 حمزة فارسي - -

 إبراهيم زاير - -

 هواري عياش - -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 اإلجتماعي والضمان والتشغيل بالعمل المكلف الوزير ممثل -

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ةممثل -

 بالصناعة المكلف الوزير ةممثل -

 والبيئة العمرانية بالتهيئة المكلف الوزير ممثل -

 باإلتصال المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

 

 :المنتخبون األعضاء -3
 

 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

 جمال كاديك - -

-  

 علي مكيد - -

-  

 علي هاني أبو - -

 الحاج هللا عبد هللا عبد - -

 أحمد غرييي - -

 محمد حجر بن - -

 يوسف مرموز - -

 محمد قبلي - -

 هللا عبد دباح- -

 يوسف عزيزان - -

 عضو -
-  

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 والعلوم واللغات اآلداب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
  اإلنسانية و اإلجتماعية

 والعلوم اإلقتصادية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 التسيير علوم و التجارية

  الحقوق لكلية ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 والتكنولوجيا العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 

 
 
 

 اإلسمية القايمة يحدد ال ي 2012 مارس 29 في مخر  قرار
 وهرا  جامعة إدارة مجلس ألعضا  

           

 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر إ 
 1984 أو  18 الموافـق 1404 القعـدة  ي 21 فـي مـخر ال 211-84 قـمر  التن يـ ي المرسوم بمقتض  -

 من ، 3 المادة سيما   سيرها، و وهرا  جامعة بتنظيم والمتعلق



 مــاي 28 الموافــق 1431 الثانيــة جمــاد  14 فــي المــخر  149-10 رقــم الرياســي المرســوم بمقتضــ  -
 الحيومة، أعضا  تعيي  والمتضم  2010

 ،1994 أو  27 الموافق 1415 األول ر يع 19 في المخر  260-94 رقم التن ي ي المرسوم بمقتض  -
 العلمي، البحث و العالي التعليم وز ر صالحيا  يحدد ال ي
 أو  23 الموافــق 1424 الثانيــة جمــاد  24 فــي مــخر ال 279-03 قــمر  التن يــ ي المرســوم بمقتضــ  -

 المـادة سـيما   المـتمم، و المعـدل وسـيرها، بتنظيمهـا الخاصـة القواعـد و الجامعـة مهـام يحـدد ال ي ،2003
 .من  12

 يقـــــــــرر
 

 1424 الثانيـة جمـاد  24 فـي مـخر ال 279-03 المرسـوم مـ  12 المـادة ألحيـام تابيقـا:  األول  المادة
 والمـ يور المـتمم و المعـدل ،2003 أو  23 الموافـق 1424 الثانيـة جماد  24 في مخر ال

 .وهرا  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحديد إل  القرار ه ا يهدف أعال ،
 .القرار به ا الملحق الجدول في وهرا  جامعة إدارة مجلس ألعضا  اإلسمية القايمة تحدد:  02 المـادة
 .العلمي والبحث العالي للتعليم ميةـرسال النشرة في القرار ه ا ينشر :03 المـادة

 2012 مارس 29 في بالجزاير حرر   
 العلمي والبحث العالي التعليم وز ر

 حراوبية رشيد                                                                       
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهرا  جامعة إدارة مجلس أعضاء قائمة يتضمن: بالقرار ملحق
 

 :المعينون األعضاء  -1
 

 

 القطاع الصفة اللقب و اإلسم

 الحميد عبد جكون - -

 محمد لونيس - -

 الحق عبد كازوز - -

 أحمد قليل - -

 القادر عبد حواشي بن - -

 محمد بوسكين - -

-  

 محمد يوب بن - -

 الدين خير ياسف - -

 القادر عبد غول قصاب - -

 لخميسي بزاز - -

 بلخير بومنقار - -

 لخضر العايش بعزوزي - -

 محمد عليوة - -

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -
-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلف الوزير ممثل -

 بالمالية المكلف الوزير ممثل -

 الوطني الدفاع وزير ممثل -

 الوطنية بالتربية المكلف الوزير ممثل -

 المهنيين والتعليم بالتكوين المكلف الوزير ممثل -

 والضلللللمان والتشلللللغيل بالعملللللل المكللللللف اللللللوزير ممثلللللل -
  اإلجتماعي

 العلمي بالبحث المكلفة السلطة ممثل -

 العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة ممثل -

 بالصحة المكلف الوزير ممثل -

 الدينية بالشؤون المكلف الوزير ممثل -

 األختام حافظ بالعدل، المكلف الوزير ممثل -

 بالتجارة المكلف الوزير ممثل -

 باإلتصال المكلف الوزير ممثل -



 ربيعة موساوي - -

 محمد معزة ميكاكية - -

 هللا عبد بن حمو - -

 الخالق عب صيودة - -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 بالثقافة المكلف ةالوزير ةممثل -

 والبيئة العمرانية بالتهيئة المكلف الوزير ممثل -

 بالصناعة المكلف الوزير ممثل -

 الوالي ممثل -

  

 :نوالمنتخب األعضاء -2
 
 

 الهيئة الصفة اللقب و اإلسم

-  

 جميل كروف - -

 الدين نصر بوسماحة - -

 الدين نور فواتيح أحمد - -

 الرحمن عبد مبتول - -

-  

 سنية هني - -

 الحق عبد منصوري - -

 جياللي سلطاني - -

-  

 محمد محبوبي - -

-  

 رشيد الدين نور - -

 فاطمة مزغراني - -
 الزهراء

 حمزة فقير - -

 الجليل عبد نقاش - -

 غوتي هللا سعد - -

 حسين دواح - -

 العربي بلحمر - -

 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

-  

 عضو -

 عضو -

-  

 عضو -

  عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

  العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الحقوق لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 الطب لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 التسيير

 والفنون واللغات اآلداب لكلية األساتذة عن ةمنتخب ةممثل -

 اإلجتماعية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -

 والحضارة اإلنسانية العلوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 اإلسالمية

 والتهيئة والجغرافيا األرض علوم لكلية األساتذة عن منتخب ممثل -
 العمرانية

 الصناعي واألمن الصيانة لمعهد ساتذةاأل عن منتخب ممثل -

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

-  

 المساعدين األساتذة سلك عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الخدمات وعمال والتقنيين اإلداريين الموظفين عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 الطلبة عن منتخب ممثل -

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ةــالفردي  راراتقــال
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قرارات

عبادلية محمد  للادا    األستا  مهام تنه  ،2012 جان ي 30 في مخر  11 رقم قرارب -

 .بومرداس جامعة لد  المنشأة ،"والبيية صناعية ارايق مواد،" بعنوا  البحث وحدة مدير بص ت 

 مـدير بصـ ت بزلزي بوجمعدة  السـيد و رسـم يعي  ،2012 جان ي 30 في مخر  12 رقم قرارب -
 .بومرداس جامعة لد  المنشأة ،"والبيية صناعية ارايق مواد،" بعنوا  البحث وحدة

 أسـتا  سـل  فـيبوشف ة جمال  السـيد يرسـم و يعـي  ،2012 مارس 11 في مخر  63 رقم قرارب -
 .2011 ديسمبر 26 لتار خ سابقا ييو     ال ي تنصيب  تار خ م  إبتدا " أ" قسم بحث



 وحـدة مـدير بصـ ت حميد ش  محمد   األسـتا  يعي  ،2012 مارس 25 في مخر  73 رقم قرارب -
 .1 ساي  جامعة لد  المنشأة ،"البارزة المواد" في البحث

 أسـتا بن عب  للفتاح دحمدا،   السـيد يعي  ،2012 مارس 26 في مخر  77 رقم قرارب -
 بجامعـة" تجار ـة علـوم و تسـيير إقتصادية، علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ" قسم محاضر
 .أدرار
 ،"أ" قسم محاضر أستا بو نية بشي    السيد يعي  ،2012 مارس 26 في مخر  78 رقم قرارب -

 .أدرار بجامعة" أجنبية لغا  و آدا " التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 
 ،"أ" قسم محاضر أستا بوم ين محم    السيد يعي  ،2012 مارس 26 في مخر  79 رقم قرارب -

 .أدرار بجامعة" سياسية علوم و حقو  " التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 
 ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا جعف ي أحم    السـيد يعـي  ،2012 مارس 26 في مخر  80 رقم قرارب -

 .أدرار بجامعة" عر ي وأد  لغة"  التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 
 عـ  مسخو  بص ت  أستا ،زرما، محم   السيد يعي  ،2012 مارس 26 في مخر  81 رقم قرارب -

 .باتنة بجامعة" عر ي وأد  لغة" التكو   ميدا  فر ق
 بصــ ت  أســتا ،شددتول، باسا،دد    الســيد يعــي  ،2012 مــارس 26 فــي مــخر  82 رقــم قـرارب -

 .اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة" إجتماعية و إنسانية علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو 
 محاضــرة، أســتا ةلددول آ امددال   الســيدة تعــي  ،2012 مــارس 26 فــي مــخر  83 رقــم قــرارب -

 .اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة" عر ي أد  و لغة" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخولة بص تها
 قسـم محاضـر أسـتا درلجآ للسعي    السـيد يعـي  ،2012 مـارس 26 في مخر  84 رقم قرارب -
 عبـد األميـر بجامعـة" تجار ـة علـوم و تسـيير إقتصـادية، علـوم" التكـو   ميـدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ"

  .اإلسالمية للعلوم القادر
 قسـم محاضـرة أسـتا ةعولمآ بسدمة   السـيدة تعي  ،2012 مارس 26 في مخر  85 رقم قرارب -
 .تبسة بجامعة" تجار ة وعلوم تسيير إقتصادية، علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخولة بص تها ،"أ"
 مسـخو  بصـ ت  أسـتا ،لتيسى أحمد    السيد يعي  ،2012 مارس 26 في مخر  86 رقم قرارب -
 .تيار  بجامعة" الكو   و األر  علوم" التكو   ميدا  فر ق ع 
 محاضـر أسـتا  بوبت ة عب  للحد  السـيد يعـي  ،2012 مارس 26 في مخر  87 رقم قرارب -

 .بوعر ر ج برج الجامعي بالمريز" آلي إعالم و ر اضيا " التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ" قسم
 قسـم محاضـر أسـتا مسعودل، أحم    السـيد يعـي  ،2012 مـارس 26 في مخر  88 رقم قرارب -
 .بوعر ر ج برج الجامعي بالمريز" إجتماعية و إنسانية علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ"
 ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا حاي  رشدي    السـيد يعـي  ،2012 مارس 26 في مخر  89 رقم قرارب -

 .بالاارف الجامعي بالمريز" عر ي أد  و لغة" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 
 ،"أ" قسـم محاضـرة أسـتا ةغ يب منية   السـيدة تعي  ،2012 مارس 26 في مخر  90 رقم قرارب -

 .بالاارف الجامعي بالمريز" إجتماعية و إنسانية علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخولة بص تها



 سـبتمبر 18 فـي المـخر  388القرار م  الثانية المادة تعدل ،2012 مارس 26 في مخر  92 رقم قرارب -
 :يلي يما 2010

 أد  و لغـة" التكـو   ميـدا  فر ـق عـ  مسـخو  بصـ ت  أسـتا ،قط مصافى للبشي    السـيد يعي  
 .المسيلة بجامعة" عر ي
 سـبتمبر 18 في المخر  401 القرار م  الثانية المادة تعدل ،2012 مارس 26 في مخر  93 رقم قرارب -

 :يلي يما 2010
 األر  علـوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  محاضر، أستا ح كات ميسوم   السيد يعي  

 .والتكنولوجيا للعلوم بومدي  هواري  بجامعة" والكو  
 و 2010 ديسـمبر 10 فـي المـخر  719 رقـم القـرار يلغـ  ،2012 مـارس 27 فـي مخر  94 رقم قرارب -

 آدا " التكـو   ميـدا  فر ـق ع  مسخولة بص تها أستا ة،بوعاليت ف ي    السيدة تيعي  المتضم 
 .بجاية بجامعة" أجنبية لغا  و
 ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا ،نينآ محم    السـيد يعـي  ،2012 مارس 27 في مخر  95 رقم قرارب -

 .بشار بجامعة" سياسية علوم و حقو  " التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 
 بصــ ت  أســتا ،درلشي باسا،دد    الســيد يعــي  ،2012 مــارس 27 فــي مــخر  96 رقــم قــرارب -

 .بشار بجامعة" تكنولوجيا و علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو 
 2010 ســبتمبر 18 فــي المــخر  406 رقــم القــرار يلغــ  ،2012 مــارس 27 فــي مــخر  97 رقــم قــرارب -

 أد  و لغة" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  أستا ، ه يشآ محم    السيد تيعي  والمتضم 
 .بشار بجامعة" عر ي
  2010 ســبتمبر 18 فــي المــخر  420 رقــم القــرار يلغــ  ،2012 مــارس 27 فــي مــخر  98 رقــم قــرارب -

 فر ـق عـ  مسـخو  بصـ ت  ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا بودي عب  للسادر   السـيد تيعي  والمتضم 
 .بشار بجامعة" تجار ة علوم و تسيير إقتصادية، علوم" التكو   ميدا 
  2010 ســبتمبر 18 فــي المــخر  417 رقــم القــرار يلغــ  ،2012 مــارس 27 فــي مــخر  99 رقــم قــرارب -

 ميـدا  فر ـق عـ  مسـخو  بصـ ت  أسـتا ،باغاشآ عبد  لل حمدا،   السـيد تيعـي  والمتضـم 
 .بشار بجامعة" المادة علوم" التكو  

  2011 أكتـــو ر 09 فـــي المــخر  627 رقـــم القــرار يلغـــ  ،2012 مــارس 27 فـــي مــخر  100 رقـــم قــرارب
 ميـدا  فر ـق عـ  مسـخو  بصـ ت  ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا شااح عبد  ،   السـيد تيعـي  والمتضم 
 .مليانة خميس الجامعي بالمريز" أجنبية لغا  و آدا " التكو  

  2010 ســبتمبر 18 فـي المـخر  387 رقــم القـرار يلغـ  ،2012 مـارس 27 فــي مـخر  101 رقـم قـرارب -
 ميـدا  فر ـق عـ  مسـخو  بصـ ت  ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا ف يجة حسدين   السـيد تيعـي  والمتضم 
 .مسيلة بجامعة" سياسية علوم و حقو  " التكو  



 2010 ســبتمبر 18 فـي المـخر  389 رقــم القـرار يلغـ  ،2012 مـارس 27 فــي مـخر  102 رقـم قـرارب -
 ميـدا  فر ـق عـ  مسـخو  بصـ ت  ،"أ" قسم محاضر أستا خاف ، بوجمعة   السيد تيعي  والمتضم 
 .مسيلة بجامعة" الكو   و األر  علوم" التكو  

  2010 ســبتمبر 18 فـي المـخر  489 رقــم القـرار يلغـ  ،2012 مـارس 27 فــي مـخر  103 رقـم قـرارب -
 ميـدا  فر ـق عـ  مسـخو  بصـ ت  ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا كداماآ مد لد  السـيد تيعـي  والمتضم 
 .البواقي أم بجامعة" سياسية علوم و حقو  " التكو  

  2010 ســبتمبر 18 فـي المـخر  487 رقــم القـرار يلغـ  ،2012 مـارس 27 فــي مـخر  104 رقـم قـرارب -
 وأد  لغـة" التكـو   ميـدا  فر ـق عـ  مسـخو  بصـ ت  أسـتا ،عيكوس لخضد   السـيد تيعي  والمتضم 

 .البواقي أم بجامعة" عر ي
  2010 ســبتمبر 18 فـي المـخر  387 رقــم القـرار يلغـ  ،2012 مـارس 27 فــي مـخر  105 رقـم قـرارب -

 ميـدا  فر ـق عـ  مسـخو  بصـ ت  ، أسـتا بن مالك محم  للع بدآ   السيد تيعي  والمتضم 
 .قالمة بجامعة" تكنولوجيا و علوم"  التكو  

  2010 أكتــو ر 14 فــي المــخر  574 رقــم القــرار يلغــ  ،2012 مــارس 27 فــي مــخر  106 رقــم قــرارب -
 ميـدا  فر ـق عـ  مسـخو  بصـ ت  ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا  يسيش مب شك   السـيد تيعـي  والمتضم 
 .قالمة بجامعة" المادة علوم" التكو  

  2010 ســبتمبر 18 فـي المـخر  379 رقــم القـرار يلغـ  ،2012 مـارس 27 فــي مـخر  107 رقـم قـرارب -
 عـ  مسـخو  بصـ ت  ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا مغاري عب  لل حمدا،   السـيد تيعـي  والمتضم 

 .بومرداس بجامعة" تجار ة علوم و تسيير إقتصادية، علوم" التكو   ميدا  فر ق
 محاضـر أسـتا خاول آ صدح لشي   السـيد يعـي  ،2012 مـارس 27 في مخر  108 رقم قرارب -

 .بالنعامة الجامعي بالمريز" سياسية علوم و حقو  " التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ" قسم
 مسـخو  بصـ ت  أسـتا ،بوزي  نبيل   السيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  109 رقم قرارب -
 .البواقي أم بجامعة" إجتماعية و إنسانية علوم" التكو   ميدا  فر ق ع 
 مسخو  بص ت   أستا ،جالياآ أحم    السيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  110 رقم قرارب -
 .بالنعامة الجامعي بالمريز" عر ي أد  و لغة" التكو   ميدا  فر ق ع 
 قسـم محاضر أستا مباركآ بوعالم   السيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  111 رقم قرارب -
 .سعيدة بجامعة" فنو  " التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ"
 أسـتا يونسدآ عبد  للعزيدز   السـيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  112 رقم قرارب -

 .قالمة بجامعة" تكنولوجيا و علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ" قسم محاضر
 قسم محاضرة أستا ة،ويكآ لين ة   السيدة تعي  ،2012 مارس 27 في مخر  113 رقم قرارب -
 .قالمة بجامعة" والحياة الابيعة علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخولة بص تها ،"أ"
 محاضر أستا  امل عب  للو اب   السيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  114 رقم قرارب -

 .قالمة بجامعة" المادة علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ" قسم



 ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا شنوف شعيب   السـيد يعـي  ،2012 مـارس 27 في مخر  115 رقم قرارب -
 .بومرداس بجامعة" تجار ة علوم و تسيير إقتصادية، علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 

 ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا زبار جدالل   السـيد يعـي  ،2012 مـارس 27 في مخر  116 رقم قرارب -
 .تيسمسيل  الجامعي بالمريز"  تكنولوجيا و علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 

 ،"أ" قسم محاضر أستا زقار رضول،   السيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  117 رقم قرارب -
 .بتمنراس  الجامعي بالمريز" إجتماعية و إنسانية علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 

 أسـتا عم لنآ عبد  للمجيد    السـيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  118 رقم قرارب -
 بـالمريز" تجار ـة علـوم و تسـيير إقتصادية، علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ" قسم محاضر
 .بتمنراس  الجامعي

 أسـتا ةقادري مسداي  حسدنا   السيدة تعي  ،2012 مارس 27 في مخر  119 رقم قرارب -
ــوم" التكــو   ميــدا  فر ــق عــ  مســخولة بصــ تها ،"أ" قســم محاضــرة ــوم و تســيير إقتصــادية، عل ــة عل " تجار 
 .للمناجمن  العليا الوانية بالمدرسة

 ،"أ" قسم محاضر أستا  مالآ محم    السيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  120 رقم قرارب -
 .بشار بجامعة" آلي إعالم و ر اضيا " التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 

 أسـتا ،حموين عبد  للمجيد    السـيد يعـي  ،2012 مـارس 27 في مخر  121 رقم قرارب -
 .بشار بجامعة" تكنولوجيا و علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 

 ،"أ" قسم محاضر أستا ك شمآ لحسن   السيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  122 رقم قرارب -
 .بشار بجامعة" عر ي أد  و لغة" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 

 قسـم محاضـر أسـتا كولري مب شك   السـيد يعـي  ،2012 مـارس 27 في مخر  123 رقم قرارب -
 .بشار بجامعة" أجنبية لغا  و آدا " التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ"
 محاضـر أسـتا مزي عبد للسادر   السـيد يعـي  ،2012 مـارس 27 في مخر  124 رقم قرارب -

جتماعية إنسانية علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ" قسم  .بشار بجامعة" وا 
 محاضر أستا مخاوفآ عب للسالم   السيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  125 رقم قرارب -

 .بشار بجامعة" تجار ة علوم تسيير إقتصادية، علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ" قسم
 ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا شااح عبد ،  السـيد يعـي  ،2012 مـارس 27 في مخر  126 رقم قرارب -

 .مليانة خميس الجامعي بالمريز" عر ي أد  و لغة" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 
 قسـم محاضر أستا دخا، نورلل ين  السيد يعي  ،2012 مارس 27 في مخر  127 رقم قرارب -
 .المسيلة بجامعة" سياسية وعلوم حقو  " التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ"
 قسـم محاضـر أسـتا حجاب مخاوفآ   السـيد يعـي  ،2012 مـارس 27 في مخر  128 رقم قرارب -
 .المسيلة بجامعة" والكو   األر  علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت  ،"أ"
 ،"أ" قسـم محاضـر أسـتا خشاب حمي    السـيد يعـي  ،2012 مـارس 27 في مخر  137 رقم قرارب -

 .بشار بجامعة" المادة علوم" التكو   ميدا  فر ق ع  مسخو  بص ت 
 



 مقررات

 التكنولوجي، والتحو   واإلبتكار التثمي  مدير مهام تنه  ،2012 جان ي 09 في مخر  01 رقم بمقرر -
للعاب  ،يف  السيد يمارسها التي التكنولولجي، والتاو ر العلمي للبحث العامة بالمدير ة

 .لل ين

 بص ةعزيزة ماج ة أمينة   السيد تعي  ،2012 جان ي 09 في مخر  02 رقم بمقرر -
 التاو ر و العلمي للبحث العامة بالمدير ة التكنولوجي، والتحو   واإلبتكار للتثمي  بالنيابة، ،مديرة

 .التكنولوجي

عزيزة ماج ة  للسيدة يمن  صالحياتها حدود في ،2012 جان ي 09 في مخر  03 رقم بمقرر -

 وز ر باسم باإلمضا  ت وي  التكنولوجي، والتحو   واإلبتكار للتثمي  بالنيابة، ،مديرة بص ة أمينة
 .قرار شي  في يتخ  ما بإستثنا  والمقررا ، الوثايق ي  عل  العلمي البحث و العالي التعليم

 يلية عميد بص ة  يف محم شبن   السيد يعي  ،2012 جان ي 10 في مخر  04 رقم بمقرر -
 .تيار  بجامعة بالنيابة، اللغا ، و اآلدا 

 مدير، ناي  بص ة زعبوب جمال  السيد يعي  ،2012 جان ي 10 في مخر  05 رقم بمقرر -
 التظاهرا  و اإلتصال و التنشيط و التعاو   و الخارجية بالعالقا  ميل  ،3 الجزاير لجامعة بالنيابة،
 .العلمية

 رييس بص ة عب  للغانآ شوشة  السيد يعي  ،2012 جان ي 22 في مخر  13 رقم بمقرر -
 .بتمنراس  الجامعي للمريز الص قا  لجنة

 بومدي  هواري  بجامعة ال يز ا ، يلية عميد مهام تنه  ،2012 جان ي 23 في مخر  13 رقم بمقرر -
 .بن دلشد محم   السيد يمارسها التي التكنولوجيا، و للعلوم

 مسي   فوزية زشجة شافة  السيدة تعي  ،2012 جان ي 23 في مخر  14 رقم بمقرر -

 .التكنولولجيا و للعلوم بومدي  هواري  بجامعة بالنيابة، عميدة، بص ة

 جامعة مدير ناي  بص ة حنينآ صالح  السيد يعي  ،2012 جان ي 26 في مخر  19 رقم بمقرر -
 .الشهادا  و المتواص  التكو   و العالي بالتكو   ميل  بالنيابة، المدية،

 العلوم بجامعة الكهر ايية، الهندسة يلية عميد مهام تنه  ،2012 جان ي 30 في مخر  20 رقم بمقرر -
 .رحاآ مصافى  السيد يمارسها التي بوهرا ، التكنولوجيا و

 يليـة عميـد بصـ ة للد ينحميد  عز  السـيد يعـي  ،2012 جان ي 30 في مخر  21 رقم بمقرر -
 .بوهرا  التكنولوجيا و العلوم بجامعة الكهر ايية، الهندسة

 وترقية بتنشيط ميل  تبسة، جامعة مدير ناي  مهام تنه  ،2012 جان ي 30 في مخر  22 رقم بمقرر -
 بنا جاب ي باسا،     السيد يمارسها التي ، التعاو   و الخارجية العلالقا  و العلمي البحث
 .الب  عل 

 مـدير، نايـ  بصـ ة بدن دلرة محمد   السيد يعي  ،2012 في ري  01 في مخر  23 رقم بمقرر -
 .الشهادا  و المتواص  التكو   و العالي بالتكو   ميل  أدرار، لجامعة بالنيابة،



 مـدير، نايـ  بصـ ة بدوكميش لعادى  السـيد يعـي  ،2012 في ـري  01 فـي مـخر  24 رقم بمقرر -
 .والتعاو   الخارجية العالقا  و العلمي البحث ترقية و بتنشيط ميل  أدرار، لجامعة بالنيابة،

 بالعالقا  ميل  سييييدة، جامعة مدير ناي  مهام تنه  ،2012 في ري  02 في مخر  25 رقم بمقرر -
 مسعودي ك يمة.  السيدة تمارسها التي العلمية، والتظاهرا  واإلتصال والتنشيط والتعاو   الخارجية

 مـدير نايـ  بصـ ة بوديبدة لدويزة  ةالسيد تعي  ،2012 في ري  02 في مخر  26 رقم بمقرر -
 ، التعاو   و الخارجية العالقا  و العلمي البحث ترقية و بتنشيط ميل  بالنيابة، ،تبسة جامعة

 مـدير، بصـ ة قاضآ عبد  للكد ي   السيد يعي  ،2012 في ري  06 في مخر  27 رقم بمقرر -
 .عنابة لجامعة بالنيابة،

قاضآ عا   للسيد يمن  صالحياتها حدود في ،2012 في ري  06 في مخر  29 رقم بمقرر -

 والبحث العالي التعليم وز ر باسم باإلمضا  ت وي  عنابة، لجامعة بالنيابة، مدير، بص ة للك ي 
 .بالصرف يآمر العلمي

 البدنيــة التر يــة لمعهــد بالنيابــة، ةمــدير  نايــ  مهــام تنهــ  ،2012 في ــري  09 فــي مــخر  30 رقــم بمقــرر -
 .يو،ف أمال درلر  السيدة تمارسها التي بوهرا ، التكنولوجيا و العلوم بجامعة والر اضية

 التر يـة معهـد مـدير بصـ ة قا،مآ بشي   السـيد يعي  ،2012 في ري  09 في مخر  31 رقم بمقرر -
 .والتكنولوجيا للعلوم وهرا  بجامعة بالنيابة، والر اضية، البدنية

 ميل  بالنيابة، البواقي، أم جامعة مدير ناي  مهام تنه  ،2012 في ري  27 في مخر  32 رقم بمقرر -
 عل  بنا طابة عم ل،    دالسي مارسهاي التي الشهادا ، و المتواص  التكو   و العالي بالتكو  
 .الب 

 مستغانم، بجامعة  وال نو   اآلدا  يلية عميد مهام تنه  ،2012 مارس 8 في مخر  33 رقم بمقرر -
 .الب  عل  بنا بن رمضا، ف ي     دالسي مارسهاي التي

ب ليك ،ع ل، إب ل ي  خي    دالسي يعي  ،2012 مارس 8 في مخر  34 رقم بمقرر -

 .مستغانم بجامعة بالنيابة، ال نو ، و اآلدا  يلية عميد بص ةلل ين 

 العالي بالتكو   ميل  ،3 الجزاير جامعة مدير مهام تنه  ،2012 مارس 12 في مخر  35 رقم بمقرر -
 يمارسها التدرج،التي في العالي التكو   وي ا الشهادا  و المتواص  والتكو   الثاني و األول الاور   في

 .عب  للحمي  زعباط السيد

 جامعة مدير ناي  بص ةعاآ عب  ،   دالسي يعي  ،2012 مارس 12 في مخر  36 رقم بمقرر -
 ي ا و الشهادا  و المتواص  التكو   و الثاني و األول الاور   في العالي بالتكو   ميل  ،3 الجزاير
 .التدرج في العالي التكو  

 التجار ة العلوم و اإلقتصادية العلوم يلية عميد مهام تنه  ،2012 مارس 12 في مخر  37 رقم بمقرر -
 .مجيانة مسعود  دالسي مارسهاي التي ،3 الجزاير لجامعة بالنيابة، التسيير، علوم و

 العلوم يلية عميد بص ةللايب يا،ين   السيد يعي  ،2012 مارس 12 في مخر  38 رقم بمقرر -
 .3 الجزاير لجامعة بالنيابة، التسيير، علوم و التجار ة العلوم و اإلقتصادية



 التجار ة العلوم و اإلقتصادية العلوم يلية عميد مهام تنه  ،2012 مارس 15 في مخر  39 رقم بمقرر -
شنينآ عب  لل حما،    دالسي مارسهاي التي معسير، لجامعة بالنيابة، التسيير، علوم و

 .أخر   بوظي ة لتكلي  

 مدير بص ةشنينآ عب  لل حما،   السيد يعي  ،2012 مارس 15 في مخر  40 رقم بمقرر -
 .بالنيابة ، التعاو   و الخارجية العالقا  و العلمي البحث ترقية و بتنشيط ميل  عسيرم جامعة

 العلـوم يليـة عميـد بصـ ة شيكو فوزي   السـيد يعي  ،2012 مارس 15 في مخر  41 رقم بمقرر -
 .معسير بجامعة بالنيابة، التسيير، علوم و التجار ة العلوم و اإلقتصادية

 مـدير نايـ  بص ة بن ،ايما، محم   السيد يعي  ،2012 مارس 15 في مخر  42 رقم بمقرر -
 .بالنيابة التوجي ، و اإلستشراف و بالتنمية ميل  معسير، جامعة

 وهرا ، بجامعة اإلجتماعية، العلوم يلية عميد مهام تنه  ،2012 مارس 26 في مخر  43 رقم بمقرر -
 .الب  عل  بنا عب  للسادر لسجع    دالسي مارسهاي التي

 العلـوم يليـة عميـد بصـ ة مزيا، محم   السـيد يعي  ،2012 مارس 26 في مخر  44 رقم بمقرر -
 .وهرا  بجامعة بالنيابة، اإلجتماعية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


