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الخدمات الجامعية بأـ البواقي ...................................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط ...............................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط ...............................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية بعنابة وسط ..................................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية بعنابة وسط ..................................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية عنابة سيدي عمار ...........................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية عنابة سيدي عمار ...........................................................

 -مقرر رقـ

87

مؤرخ في

/01ـ.خ.ج.ب2011/

05

أفريل

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بباتنة وسط ................

 مقرر رقـ  88مؤرخ في/02ـ.خ.ج.ب.و2011/

 -مقرر رقـ

05

أفريل

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

89

مؤرخ في

90

مؤرخ في

91

مؤرخ في

92

مؤرخ في

93

مؤرخ في

94

مؤرخ في

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بباتنة وسط ..............

05

أفريل

05

أفريل

05

أفريل

05

أفريل

05

أفريل

05

أفريل

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت لإلستشارة المعمف عنو مف

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت لإلستشارة المعمف عنو مف

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية

قبل مديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة الخروب ................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية بجيجل ......................................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية بجيجل ............................................................... .......

 -مقرر رقـ

قبل مديرية الخدمات الجامعية ببسكرة ............................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية بقالمة .......................................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية بمستغانـ .....................................................................

 -مقرر رقـ

95

مؤرخ في

/02ـ.خ.ج.ـ2012/

05

أفريل

2012

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بمستغانـ ....................

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

119

الثالثي الثاني 2012

134
6

 -مقرر رقـ

96

مؤرخ في

أفريل

05

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية

2012

الخدمات الجامعية بأدرار .......................................................................

 -مقرر رقـ

مؤرخ في

97

/06ـ.خ.ج.ت2011/

أفريل

05

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

2012

واإلستشارة رقـ

/11ـ.خ.ج.ت2011/

المعمف عنيما مف قبل مديرية

الخدمات الجامعية بتممساف .....................................................................
 -مقرر رقـ

98

مؤرخ في

99

مؤرخ في

05

أفريل

05

أفريل

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

/07ـ.خ.ج.ت 2011/والمنح المؤقت المعمف عنيما مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتممساف ..

 -مقرر رقـ

/02ـ.خ.ج.ب2011/

 -مقرر رقـ

100

مؤرخ في

/01ـ.خ.ج.ب2011/

 -مقرر رقـ

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية ببشار .....................
أفريل

05

2012

101

مؤرخ في

102

مؤرخ في  05أفريل

103

مؤرخ في  05أفريل

104

مؤرخ في  05أفريل

05

أفريل

يتضمف إلغاء اإلستشارة رقـ

2011 /01

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية

الخدمات الجامعية بتيارت ......................................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية بتيسمسيمت ..................................................................

 -مقرر رقـ

الخدمات الجامعية بسكيكدة .....................................................................

 -مقرر رقـ

105

مؤرخ في  05أفريل

2012

 -مقرر رقـ

117

118

مؤرخ في  14أفريل

119

مؤرخ في  14أفريل

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل جامعة

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل المركز

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل المركز

زياف عاشور الجمفة .............................................................................

 -مقرر رقـ

الجامعي لغميزاف ....................................................................... .........

 -مقرر رقـ

الجامعي لميمة .................................................................................

 -مقرر رقـ

120

مؤرخ في

14

أفريل

2012

 -مقرر رقـ

2011/09

121

مؤرخ في

14

140
141
142
143
144
145
145
146

2012

147

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المفتوحة رقـ

المعمف عنيا مف قبل جامعة بجاية ...................................................

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

139

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل

المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة ...................................................................
أفريل

138

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية

الخدمات الجامعية بباتنة بوعقاؿ ................................................................
مؤرخ في  14أفريل

137

المعمف عنيا

مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتيارت ........................................................

 -مقرر رقـ

136

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية ببشار .....................
2012

135

الثالثي الثاني 2012

148
7

 -مقرر رقـ

مؤرخ في

122

أفريل

14

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل

المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة ...................................................................

 مقرر رقـ2011

مؤرخ في  14أفريل

123

2012

يتضمف إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ

10

نوفمبر

المعمف عنو مف قبل المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة .......................................

 -مقرر رقـ

مؤرخ في

124

/02ـ.خ.ج.سؾ2011/

 -مقرر رقـ

14

أفريل

14

2012

 -مقرر رقـ

127

مؤرخ في

128

مؤرخ في

129

مؤرخ في

/02ـ.خ.ج.ج.غ2011/

 -مقرر رقـ

/01ـ.خ.ج.ت.ـ2011/

 -مقرر رقـ

/02ـ.خ.ج.ت.ـ2011/

 -مقرر رقـ

14

14

أفريل

14

أفريل

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بالجزائر غرب ...........

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية تممساف منصورة ..........
المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية تممساف منصورة ..........

مؤرخ في  14أفريل

130

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

2012

 -مقرر رقـ

131

مؤرخ في

132

مؤرخ في

/01ـ.خ.ج.ت

 -مقرر رقـ

2011/

/01ـ.خ.ج.ت.ؼ

 -مقرر رقـ

133

 -مقرر رقـ

14

أفريل

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بباتنة فسديس .........

مؤرخ في

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بسطيف ......................

مؤرخ في

150

14

أفريل

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتبسة .....................

2011/

/04ـ.خ.ج2012/

14

17

ماي

2012

 -مقرر رقـ

151

مؤرخ في

152

مؤرخ في

153

مؤرخ في

/50ج.ت.ـ2011/

 -مقرر رقـ

/03ـ.خ.ج2012/

 -مقرر رقـ

154

17

ماي

17

ماي

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المفتوحة رقـ

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

المعمف عنيا مف قبل جامعة التكويف المتواصل ...............................

/02ـ.خ.ج.ت.و2012/

 -مقرر رقـ

17

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتيزي وزو وسط .........

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بسطيف ......................

مؤرخ في  17ماي

2012

153
154
155
156
157
158
160
161
162
163

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل المركز

الجامعي لميمة ................................................................................

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

152

يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى

الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا ...............................................
ماي

151

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية

الخدمات الجامعية بالمسيمة .....................................................................
أفريل

150

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل

المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة ...................................................................
أفريل

149

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بسكيكدة ..................

مؤرخ في

125

أفريل

2012

148

الثالثي الثاني 2012

164
8

 -مقرر رقـ

مؤرخ في

157

23

ماي

2012

يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى

جامعة سطيف ................................................................................

 -مقرر رقـ

158

مؤرخ في

/03ـ.خ.ج.ـ2012/

ماي

23

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بمستغانـ ....................

 -مقرر رقـ

159

مؤرخ في  23ماي

2012

يحدد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف محل مسابقة..

 -مقرر رقـ

160

مؤرخ في  23ماي

2012

يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

 -مقرر رقـ

161

مؤرخ في

24

ماي

 -مقرر رقـ

162

مؤرخ في

168

مؤرخ في

169

مؤرخ في

170

مؤرخ في

171

مؤرخ في

172

مؤرخ في

24

ماي

 -مقرر رقـ

24

24

جواف

24

جواف

24

جواف

24

جواف

2012

يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى

2012

يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى

2012

يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى

2012

يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى

2012

يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى

جامعة الشمف .................................................................................

 -مقرر رقـ

المركز الجامعي بخميس مميانة .................................................................

 -مقرر رقـ

جامعة تممساف .................................................................................

 -مقرر رقـ

جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالـ .........................................................

 -مقرر رقـ

170
170

يتضمف إلغاء المنح المؤقت المعمف عنو مف قبل جامعة

الحاج لخضر باتنة .............................................................................
جواف

167

يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى

جامعة جيجل ..................................................................................
2012

166

2011/01

المعمف عنو مف قبل مركز البحث في األنتروبولوجيا اإلجتماعية و الثقافية بوىراف ..................
2012

165

172
172
174
175
176

المركز الجامعي ببرج بوعريريج .................................................................

177

..........................................................................

179

 -Vالقرارات الفردية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

9

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النصوص الصادرة في الجريدة الرسمية
للجمهوريـة الجزائريـة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

10

 مرسوـ تنفيذي رقـ

209-12

المرسوـ التنفيذي رقـ

مؤرخ في

275-09

جمادى الثانية

17

المؤرخ في

9

رمضاف

المعيد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة.
 مرسوـ تنفيذي رقـ

241-12

مؤرخ في

 مرسوـ تنفيذي رقـ

242-12

مؤرخ في

 مرسوـ تنفيذي رقـ

243-12

مؤرخ في

 مرسوـ تنفيذي رقـ

244-12

مؤرخ في

 مرسوـ تنفيذي رقـ

245-12

مؤرخ في

 مرسوـ تنفيذي رقـ

246-12

مؤرخ في

 مرسوـ تنفيذي رقـ

247-12

مؤرخ في

 مرسوـ تنفيذي رقـ

248-12

مؤرخ في

البويرة.

الطارؼ.

الوادي.

برج بو عريريج.

سوؽ أىراس.
خنشمة.

خميس مميانة.
غرداية.

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في

1433

1430

الموافق

الموافق

30

14

14

رجب

14

رجب

14

رجب

14

رجب

14

رجب

14

رجب

14

رجب

1433

الموافق

1433

الموافق

1433

الموافق

1433

الموافق

1433

الموافق

1433

الموافق

1433

الموافق

1433

الموافق

4

جواف  ،2012يتضمف إنشاء جامعة

4

جواف  ،2012يتضمف إنشاء جامعة

4

جواف  ،2012يتضمف إنشاء جامعة

4

جواف  ،2012يتضمف إنشاء جامعة

4

جواف  ،2012يتضمف إنشاء جامعة

4

جواف  ،2012يتضمف إنشاء جامعة

4

جواف  ،2012يتضمف إنشاء جامعة

4

جواف  ،2012يتضمف إنشاء جامعة

(الجريدة الرسمية عدد
24

صفر

أوت

2009

والمتضمف تحويل

(الجريدة الرسمية عدد  29بتاريخ  13ماي )2012

رجب

1433

9

ماي  ،2012يعدؿ ويتمـ

الموافق

18

35

بتاريخ

10

جواف )2012

جانفي  ،2012يتضمف فتح شعبة في التكويف

ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية األولى ويحدد عدد
المقاعد البيداغوجية المفتوحة لمسنة الجامعية .2012-2011

 قرار وزراي مشترؾ مؤرخ في

24

صفر

1433

الموافق

18

جانفي  ،2012يتضمف فتح شعب وفروع في

الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية األولى ،ويحدد عدد المقاعد البيدغوجية

المفتوحة لمسنة الجامعية .2012-2011

(الجريدة الرسمية عدد

26

بتاريخ

3

ماي )2012

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  28شواؿ  1432الموافق  26سبتمبر  ،2011يحدد إطار تنظيـ المسابقات
عمى أساس اإلختبارات واإلمتحانات واإلختبارات المينية لإللتحاؽ بمختمف الرتب التابعة لألسالؾ الخاصة
بالتعميـ العالي.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

(الجريدة الرسمية عدد  27بتاريخ  6ماي )2012
الثالثي الثاني 2012

11

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  26ربيع الثاني  1432الموافق  31مارس  ،2011يحدد قائمة اليياكل
غير الممركزة لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية.

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  15ذي القعدة  1432الموافق  13أكتوبر  ،2011يحدد تعداد مناصب
الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أوالخدمات بعنواف
المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

(الجريدة الرسمية عدد  29بتاريخ  13ماي )2012
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قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  08ماي  2012يتضمف إنشاء لجنة و ازرية مشتركة
تتكفل بإجراءات تحويل المستخدميف ،األمالؾ المنقولة وتسيير األمالؾ العقارية
مف جامعة سطيف  1إلى جامعة سطيف 2

اف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ووزير المالية،

أوؿ ديسػ ػػمبر ،1990
 -بمقتضػ ػػى القػ ػػانوف رقػ ػػـ  30-90المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى األولػ ػػى  1411الموافػ ػػق ّ

والمتضمف قانوف االمالؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  454-91المػ ػػؤرخ فػ ػػي  16جمادىػ ػػاألولى  1412الموافػ ػػق  23نػ ػػوفمبر

 ،1991ويحػػدد شػػرو إدارة األمػػالؾ الخاصػػة والعامػػة التابعػػة لمدولػػة وتسػػييرىا ويضػػبط كيفيػػات ذلػػؾ ،المعػػدؿ
والمتمـ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػدي رقػػـ  455-91المػػؤرخ فػػي  16جمػػادى األولػػى  1412الموافػػق  23نػػوفمبر

 ،1991يتعمق بجرد األمالؾ الوطنية،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  54-95المؤرخ في  15رمضاف  1415الموافق  15فيفري  ،1995الذي

يحدد صالحيات وزير المالية ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػ ػػى المرسػػػوـ التنفيػػػذي رقػػػـ  140-89المػػػؤرخ فػ ػػي  1أوت  1989الموافػ ػػق  23ديسػ ػػمبر ،1999

والمتضمف إنشاء جامعة سطيف ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  404-11الم ػػؤرخ ف ػػي  3مح ػػرـ  1433المواف ػػق  28ن ػػوفمبر ،2011

يتضمف إنشاء جامعة سطيف ،2

يقـــــرران :
المػػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف  4و 6مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  404-11المػػؤرخ فػػي  3محػػرـ
 1433الموافق  28نوفمبر  2011والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء لجنػة و ازريػة

مش ػػتركة تتكف ػػل بإع ػػداد ج ػػرد ن ػػوعي ،كم ػػي وتقييم ػػي لألم ػػالؾ المنقول ػػة لك ػػل م ػػف كمي ػػة العم ػػوـ
اإلنس ػػانية واإلجتماعي ػػة ،كمي ػػة اآلداب والمغ ػػات وكمي ػػة الحق ػػوؽ والعم ػػوـ السياس ػػية المحول ػػة م ػػف

جامعة سطيف  1إلى جامعة سطيف .2

المػادة  :02تتكفل المجنة الو ازرية المشتركة بتحديد إجراءات تبميغ المعمومات والوثائق المتعمقة بموضوع
التحويل.
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المػادة  :03يترأس األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثال عنو المجنة الو ازرية المشتركة
والتي تتشكل مف:

عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي:
 -1السمطة الوصية :
 السيد خميفة بابا

ممثل مديرية الميزانية ،الوسائل ومراقبة التسيير،

 السيد فاسي نصر الديف

ممثل مديرية الموارد البشرية،

 السيد قازد حساف

ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،

 السيد بف دومة جموؿ

ممثل مديرية التنمية واإلستشراؼ،

 السيد بوحنة عبد الرحمف

ممثل مديرية التكويف العالي في مرحمة التدرج،

 السيد بوشيشة أحسف

ممثل مديرية الدراسات ما بعد التدرج والبحث والتكويف،

 -2الجػ ػػامعة :

 السيد األميف العاـ  :لجامعة سطيف ،1
 السيد األميف العاـ  :لجامعة سطيف ،2

عف و ازرة المالية :
 السيد المراقب المالي لوالية سطيف ،ممثل المديرية العامة لمميزانية،
 السيد بوركيزة دمحم ،ممثل مديرية أمالؾ الدولة لوالية سطيف،

المػادة  :04يكمف كل مف السيد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي واألميف العاـ لو ازرة المالية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار.

المػادة  :05ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لكل مف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي وو ازرة المالية.
حرر بالجزائر في  08ماي 2012

وزير المالية

كريـ جودي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  08ماي  2012يتضمف إنشاء لجنة و ازرية مشتركة
تتكفل بإجراءات تحويل المستخدميف ،األمالؾ المنقولة وتسيير األمالؾ العقارية
مف جامعة قسنطينة  1إلى جامعتي قسنطينة  2وقسنطينة 3

اف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ووزير المالية،

أوؿ ديسػ ػػمبر ،1990
 -بمقتضػ ػػى القػ ػػانوف رقػ ػػـ  30-90المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى األولػ ػػى  1411الموافػ ػػق ّ

والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  454-91المػ ػػؤرخ فػ ػػي  16جمادىػ ػػاألولى  1412الموافػ ػػق  23نػ ػػوفمبر

 ،1991ويحػػدد شػػرو إدارة األمػػالؾ الخاصػػة والعامػػة التابعػػة لمدولػػة وتسػػييرىا ويضػػبط كيفيػػات ذلػػؾ ،المعػػدؿ
والمتمـ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػدي رقػػـ  455-91المػػؤرخ فػػي  16جمػػادى األولػػى  1412الموافػػق  23نػػوفمبر

 ،1991يتعمق بجرد األمالؾ الوطنية،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  54-95المؤرخ في  15رمضاف  1415الموافق  15فيفري  ،1995الذي

يحدد صالحيات وزير المالية ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  213-84المػػؤرخ ف ػػي  13أوت  1984المواف ػػق  23ديس ػػمبر ،1999

والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  401-11الم ػػؤرخ ف ػػي  3مح ػػرـ  1433المواف ػػق  28ن ػػوفمبر ،2011

يتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  402-11الم ػػؤرخ ف ػػي  3مح ػػرـ  1433المواف ػػق  28ن ػػوفمبر ،2011

يتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،3

يقـــــرران :
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  4و 6مف المرسوميف التنفيذيف رقـ  401-11و 402-11المؤرخيف
فػػي  3محػػرـ  1433الموافػػق  28نػػوفمبر  ،2011والمػػذكوريف أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا القػرار إلػػى
إنشاء لجنة و ازرية مشتركة تتكفل بػ ػ :

 -1إعػػداد جػػرد نػػوعي ،كمػػي وتقييمػػي لألمػػالؾ المنقولػػة وتسػػيير األمػػالؾ العقاريػػة ،لكػػل مػػف كميػػة العمػػوـ
اإلقتصادية وعموـ التسيير ،كميػة العمػوـ اإلنسػانية والعمػوـ اإلجتماعيػة وقسػـ اإلعػالـ اآللػي التػابع لكميػة

عموـ الميندس المحولة مف جامعة قسنطينة  1إلى جامعة قسنطينة .2
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 -2إعداد جرد نوعي ،كمي وتقييمي لألمالؾ المنقولة ،لكل مف كمية الطب وقسـ عمػوـ اإلعػالـ واإلتصػاؿ
والسمعي البصري التابع لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية وقسـ العموـ السياسية التػابع لكميػة الحقػوؽ،

قسـ الكيمياء الصناعية التابع لكمية عموـ المينػدس ،قسػـ اليندسػة المعماريػة والتعميػر وكػذا قسػـ تسػيير

التقنيات الحضرية التابعيف لكمية عموـ األرض والجغرافيا وتييئة اإلقميـ المحولة مف جامعة قسنطينة 1

إلى جامعة قسنطينة .3

المػادة  :02تتكفل المجنة الو ازرية المشتركة بتحديد إجراءات تبميغ المعمومات والوثائق المتعمقة بموضوع
التحويل،

المػادة  :03يترأس األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثال عنو المجنة الو ازرية المشتركة
والتي تتشكل مف:

عف و ازرة التعميـ العالي و البحث العممي:
 -1السمطة الوصية :
 السيد خميفة بابا

ممثل مديرية الميزانية ،الوسائل ومراقبة التسيير،

 السيد فاسي نصر الديف

ممثل مديرية الموارد البشرية،

 السيد بف دومة جموؿ

ممثل مديرية التنمية واإلستشراؼ،

 السيد بوحنة عبد الرحمف

ممثل مديرية التكويف العالي في مرحمة التدرج،

 السيد قازد حساف

 السيد بوشيشة أحسف

ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،
ممثل مديرية الدراسات ما بعد التدرج والبحث والتكويف،

 -2الجامعة :




السيد األميف العاـ  :لجامعة قسنطينة ،1
السيد األميف العاـ  :لجامعة قسنطينة ،2
السيد األميف العاـ  :لجامعة قسنطينة ،3

عف و ازرة المالية :


السيد المراقب المالي لوالية قسنطينة ،ممثل المديرية العامة لمميزانية،



السيد ساسي دمحم رضا ،ممثل مديرية أمالؾ الدولة لوالية قسنطينة،

المػادة  :04يكمف كل مف السيد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي واألميف العاـ لو ازرة المالية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار.

المػادة  :05ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لكل مف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي وو ازرة المالية.
وزير المالية

كريـ جودي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  21ماي  2012يحدد كيفيات تنظيـ وسير مسابقة
اإللتحاؽ بالمنصب العالي لرئيس مصمحة إستشفائية جامعية

إف وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  129-08المػػؤرخ فػػي  27ربيػػع الثػػاني  1429الموافػػق  3مػػاي ،2008

والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ اإلستشفائي الجامعي،

 -بمقتضى القرار الػوزاري المشػترؾ المػؤرخ فػي  16محػرـ  1433الموافػق  11ديسػمبر  ،2011والػذي يحػدد

المصمحة اإلستشفائية الجامعية والوحدة اإلستشفائية الجامعية،

 -بمقتضى القرار الػوزاري المشػترؾ المػؤرخ فػي  16محػرـ  1433الموافػق  11ديسػمبر  ،2011والػذي يحػدد

كيفيات التعييف بالنيابة بصفة رئيس مصمحة إستشفائية جامعية،
يقـــــرران :

المػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ الفقػرة الثانيػػة ( )2مػف المػػادة  68مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي  129-08المػػؤرخ فػػي
 27ربيع الثاني  1429الموافق  3ماي  ،2008المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد

كيفيات تنظيـ و سير مسابقة اإللتحاؽ بالمنصب العالي لرئيس مصمحة إستشفائية جامعية،

الم ػػادة  :02يخضػػع اإللتحػػاؽ بالمنصػػب العػػالي ل ػرئيس مصػػمحة إستشػػفائية جامعيػػة لمقبػػوؿ فػػي مسػػابقة وطنيػػة
عمى أساس الشيادة واألشغاؿ تفتح لفائدة :

 األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف،

 األسػػاتذة المحاضػريف اإلستشػػفائييف الجػػامعييف مػػف القسػػـ (أ) الػػذيف يثبتػػوف سػػنتيف ( )2مػػف الممارسػػة
الفعمية بيذه الصفة،

المػادة  :03تفتح المسابقة الوطنية بموجب قرار مشترؾ بيف الوزير المكمف بالتعميـ العالي والوزير المكمف
بالصحة.

يحدد القرار ما يأتي :

 عدد المناصب المعنية بالمسابقة حسب اإلختصاص والييكل اإلستشفائي الجامعي،
 مكونات ممفات المترشحيف ومكاف إيداعيا،
 تواريخ إفتتاح واختتاـ التسجيالت،

 المؤسسات التي تجري بيا اإلختبارات،

 شرو وسبل تقديـ الطعوف المحتممة لممترشحيف (المترشحات) الذيف لـ يتـ قبوليـ لممشاركة في المسابقة.
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المػادة  :04تتضمف المسابقة :

 تقييـ لشيادات المترشحيف (المترشحات)،
 تقييـ ألشغاؿ المترشحيف (المترشحات).

المػادة  :05يرفق ىذا القرار بممحق يبيف شبكة التقييـ.

المػادة  :06إف لجاف التقييـ وحسب مجموعات التخصصات تتكوف مف األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف،
رؤساء المصالح والذيف يتـ إختيارىـ عف طريق القرعة.

المػادة  :07تضـ المجاف وحسب عدد المترشحيف ،ثالثة ( ،)3خمسة ( ،)5سبعة ( )7أعضاء.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجاف مف طرؼ الوزير المكمف بالتعميـ العالي والوزير المكمف بالصحة.

المػادة  :08بعد إختبارات التقييـ ،تشرع المجاف في ترتيب المترشحيف (المترشحات) حسب اإلستحقاؽ.

المػادة  :09تكمف لجنة و ازرية مشتركة مكونة مف ممثميف لموزير المكمف بالتعميـ العالي والوزير المكمف
بالصحة بتحديد تعيينات المترشحيف ،حسب اإلستحقاؽ ،في مناصب رؤساء مصالح إستشفائية

جامعية المتسابق بشأنيا.

المػادة  :10يتـ اإلعالف عف نتائج المسابقة بموجب قرار وزاري مشترؾ بيف الوزير المكمف بالتعميـ العالي
والوزير المكمف بالصحة والسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية.

المػادة  :11ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لممجيورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في  21ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وزير الصحة والسكاف واصالح

رشيد حراوبية

المستشفيات

جماؿ ولد عباس

الممحق

شبكة تقييـ المترشحيف لمنصب عاؿ لرئيس مصمحة إستشفائية جامعية
أ -الشهادات
 -1الرتبة
أستاذ

 15نقطة

أستاذ محاضر مف القسـ (أ)

 10نقطة

 -2األقدمية في الرتبة
أستاذ
أستاذ محاضر مف القسـ (أ)
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

نقطتاف (/)2سنة ( 3سنوات عمى األكثر)
نقطة (/)1سنة ( 3سنوات عمى األكثر)
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 -3الممارسة الفعمية بصفة رئيس مصمحة أو رئيس وحدة
رئيس مصمحة مرسـ

أربع ()4نقا /سنة ( 3سنوات عمى األكثر)

رئيس مصمحة بالنيابة

ثالث ()3نقا /سنة ( 3سنوات عمى األكثر)
نقطتاف (/)2سنة ( 3سنوات عمى األكثر)

رئيس وحدة
 -4المياـ البيداغوجية
رئيس المجمس الطبي أو المجنة الطبية لممستشفى

نقطتاف ()2

رئيس المجمس العممي لمكمية

نقطتاف ()2

رئ ػ ػػيس المجن ػ ػػة البيداغوجي ػ ػػة (المجن ػ ػػة البيداغوجي ػ ػػة الجيوي ػ ػػة

نقطة ()1

لمتخصػػص ،المجنػػة البيداغوجيػػة الوطنيػػة لمتخصػػص ،المجنػػة
البيداغوجية الوطنية لمتدرج) ورئيس المجمس العممي لمقسـ

عضػػو المجمػػس والمجنػػة البيداغوجيػػة ،مسػػؤولية جامعيػػة أو

صحية أخرى.

 1/2نقطة

ب .األشغال
 -1النشاطات البيداغوجية
يتعمػػق األمػػر بالنشػػاطات البيداغوجيػػة لمتػػدرج وبعػػد التػػدرج،

التكػ ػػويف الطبػ ػػي المتواصػ ػػل واإلنجػ ػػازات البيداغوجيػ ػػة التػ ػػي
يص ػ ػػدؽ عميي ػ ػػا رئ ػ ػػيس المص ػ ػػمحة * ،المجن ػ ػػة البيداغوجي ػ ػػة

الجيوية لمتخصص والقسـ.

*يخض ػػع المترش ػػحوف رؤس ػػاء المص ػػالح بالنياب ػػة نش ػػاطاتيـ

لمتصديق مف طرؼ المجنػة البيداغوجيػة الجيويػة لمتخصػص
والقسـ.

أ) التعميم
التدرج

 10..................................نقا

بعد التدرج  10..................................نقا
تكويف طبي متواصػل  0.5.............نقطػة (س ف مػع
العمـ أف (ف) ال يتعدى )10
يتعيف عمى المجنة األخذ بعيف اإلعتبار بالنسبة لمتعميـ :



 -مواظبة المترشح المقيـ،

 مف طرؼ المجنة البيداغوجية الجيوية لمتخصص،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -الحجـ الساعي،

 -عدد الدروس المقدمة ،و المحتوى المتنوع.



 -تعاليـ (الشكل الخارجي ،الداخمي ،المقيـ).



التصنيف :

قبل العيادي  :األشغاؿ الموجية ومحاضرات.

خػ ػػارجي  :السػ ػػموؾ الواجػ ػػب إتخػ ػػاذه ،محاض ػ ػرات وأشػ ػػغاؿ
موجية.

اإلقام ػػة  :السػ ػػموؾ الواجػػػب إتخ ػػاذه ،محاض ػ ػرات و أشػ ػػغاؿ
موجو.
ب)اإلنجاز البيداغوجي
 مؤلفات منشورة :مؤلف أو مؤلف مساعد 3 :نقا xعدد.

 منش ػ ػ ػ ػ ػ ػػورات مستنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػخة  :تصػػ ػ ػ ػ ػ ػػدؽ عميي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا المجػػ ػ ػ ػ ػ ػػافالبيداغوجية الموزعة عمى طالب التػدرج و بعػد التػدرج 1/2 :

نقطة  xعدد.

 مجس ػ ػػمات و دع ػ ػػائـ بيداغوجي ػ ػػة ،إنت ػ ػػاج س ػ ػػمعي بص ػ ػػري
وتصػػويري ( :قػػرص مضػػغو  ،أشػػرطة كاسػػيت ،أشػػرطة

مصػػورة لعمميػػات جراحيػػة أو تربيػػة صػػحية تصػػدؽ عمييػػا
المؤسسات البيداغوجية)  1/4 :نقطة  xعدد.
 )2نشاطات البحث
مدير مخبر لمبحث

 9نقا

تأطير ألطروحة شيادة

 6نقا (التأطير األوؿ

الدراسات في العموـ

( )1نقطة ،التأطير الثاني

الطبية
رئيس مشروع أو رئيس فريق

نقطتاف( ،)2التأطير الثالث
ثالث ( )3نقا )
 5نقا

عضو في فريق البحث
خبرة في مشروع البحث،

مشروع أطروحة ومعاوف

 3نقا
نقطة ( x )1ف (ثالثة ()3

عممي في األطروحة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 )3نشاطات صحية
 نش ػ ػػا الع ػ ػػالح والكش ػ ػػف (زي ػ ػػارة المرض ػ ػػى ،اإلستش ػ ػػارات،
المناوبات،

المشاركة في طاقـ التسيير ،الكشف  10.........نقا

 نشاطات العالجات الخاصة 5...................نقا

 النش ػػاطات اليومي ػػة العالجيػ ػػة ف ػػي مص ػػمحة اإلسػػػتعجاالت
 5 ...........................................نقا

 عضو فػي المجنػة الطبيػة الوطنيػة أو المشػاركة فػي برنػامج
صػػحي أو إجتمػػاع تحػػت رعايػػة الوصػػاية أوجمعيػػة عمميػػة
 )1(.................نقطة لكػل برنػامج مػف دوف تجػاوز
ثالث ( )3نقا .

(مرفقػػا بتقري ػػر نشػػا مفص ػػل يع ػػده المعنػػي ب ػػاألمر ويص ػػدؽ
عميو رئيس المصمحة * ومدير المؤسسة).

*يخضػػع المترشػػحوف رؤسػػاء المصػػالح تقريػػرىـ لمتصػػديق مػػف

طرؼ المجمس الطبي أو المجمس العممي ومدير المؤسسة.
 )4النشاطات العممية
أ) منشورات في مجمة متخصصة :
 نقطتاف ( )2لممنشورة الوطنية.

 ثالث ( )3نقا لممنشورة الدولية المفيرسة.
ب) تواصل شفوي أو بدعامة.

 مكاف تقديـ العمل :

ممصقة

تواصل شفوي



محمي  1/4............نقطة 1/2.............نقطة



وطني  1/2............نقطة )1( .............نقطة



دولي  )1(...........نقطة .....نقطة و نصف ()1،5
نوع التواصل
ممصقة

تواصل شفوي

 عمل أصمي ........تقطة(.......)1تقطة ونصف()1.5 -آخر1/2..........نقطة )1(....................نقطة

يتوجب عمى المترشح تقديـ برنػامج وشػيادة التواصػل وممخػص

عنو أو نص التواصل.
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 المؤلف :العالمة الكاممة،
 مساعد مؤلف (ثاني)  :نصف العالمة الكاممة،
 آخر :ربع العالمة الكاممة.
ج ) المؤىالت والترقيات
أ -أوؿ الدفعػػة فػػي مسػػابقة األسػػتاد المحاضػػر مػػف القسػػـ (أ) أو
أستاذ  )1( .....نقطة

ب-تكويف مؤىل ،تقنية جديػدة ،تكػويف بيػداغوجي )1( ........

نقطة.

ج -عضو في لجنة القراءة (مجمة ،مؤتمرات عمميػة )...لجمعيػة
عممية )1( ...نقطة.

د -المشػػاركة فػػي التكفػػل بالمرضػػى أو فػػي التكػػويف فػػي منػػاطق
اليضاب العميا أو جنوب البالد  )2( ............نقطتاف.

ه -إطار عمى مستوى الوصاية )2( .............نقطتاف.
و -مدير مستشفى ،عميد )2( ..................نقطتاف

ي -نائػػب العميػػد ،رئػػيس القسػػـ ،مػػدير النشػػاطات الطبيػػة وشػػبة
الطبية )1( .........نقطة.

ك -رئ ػ ػػيس قس ػ ػػـ مس ػ ػػاعد ،م ػ ػػدير النش ػ ػػاطات الطبي ػ ػػة أو م ػ ػػدير
النشاطات شبو الطبية 1/2 ..................نقطة.

مالحظات :

 يتعيف عمى المترشح إيداع األشغاؿ المنجزة منذ تعيينو برتبة أستاذ مساعد.
 يخضع الممف في نسخة واحدة إلى تقدير لجنة المسابقات.
 يتـ الفصل بيف المترشحيف المتعادليف بالطريقة اآلتية :
تكوف األولوية :

 -لممترشح المنتمي ألعمى رتبة،

 -في حالة تماثل الشيادة ،تكوف األولوية لألقدـ في الرتبة،

 إذا تماثمت الشيادة واألقدمية ،تكوف األولوية لممترشح الحاصل عمى ترتيب أفضل في مسابقةاألستاذ أو األستاذ المحاضر مف القسـ (أ).
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قرار مؤرخ في  02أفريل  2012يحدد القائمة اإلسمية

ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والعموـ اإلجتماعية بجامعة المسيمة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  274-01الم ػػؤرخ ف ػػي  30جم ػػادى الثاني ػػة  1422المواف ػػق  18س ػػبتمبر

 ،2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية  1424الموافق  23أوت ،2003

الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  44منو.

 وبناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والعموـ اإلجتماعية بتاريخ  16ماي .2011يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكػاـ المػادة  44مػف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  04جمػادى الثانيػة

 1424الموافق  23أوت  2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله  ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والعموـ اإلجتماعية بجامعة المسيمة.

المػادة  : 02تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكميػة اآلداب والعمػوـ اإلجتماعيػة بجامعػة المسػيمة
وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المػػادة  : 03تكمػػف مػػديرة الد ارسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير جامعػػة المسػػيمة ،كػػل فيمػػا يخصػػو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــ
ملحك بالمرار ٌتضمن أعضاء المجلس العلمً لكمية
اآلداب والعموـ اإلجتماعية بجامعة المسيمة

ل-

ن-
و-
أأ-

اإلسم واللقب
فتحً بوخالفة
فكرون السعٌد
بوطابع العمري
بولنوار علً

م-
ه-
ي-
بب-

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
رئٌس المجلس العلمً لكلٌة اآلداب و العموـ اإلجتماعية
عمٌد الكلٌة
نائب العمٌد
نائب العمٌد
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ثث-
حح-
خخ-
دد-
ذذ-
رر -
زز -
سس -
شش -
صص -
ضض -
طط-
ظظ-
عع-
غغ-
فف -
قق-
كك-
لل-
مم -

رئٌس لسم العلوم اإلجتماعٌة
رئٌس لسم اللغة العربٌة وآدابها
رئٌس لسم علم النفس
رئٌس لسم التارٌخ
رئٌس لسم اللغة الفرنسٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم علم النفس
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اللغة العربٌة و آدابها
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم التارٌخ
ممثل عن األساتذة لمسم اللغة العربٌة و آدابها
ممثل عن األساتذة لمسم اللغة العربٌة و آدابها
ممثل عن األساتذة لمسم التارٌخ
ممثل عن األساتذة لمسم التارٌخ
ممثل عن األساتذة لمسم علم النفس
ممثل عن األساتذة لمسم العلوم اإلجتماعٌة
ممثل عن األساتذة لمسم العلوم اإلجتماعٌة
ممثل عن األساتذة لمسم اللغة الفرنسٌة
ممثل عن األساتذة لمسم اللغة الفرنسٌة
ممثل األساتذة المساعدٌن لسم " أ "
ممثل األساتذة المساعدٌن لسم " أ "
مسؤولة المكتبة
مدٌر مخبر

عزوز عبد الناصر تت-
عمار بلمرٌشً جج-

الطاهر مجاهدي
دمحم ٌعٌش
خرشً لخضر
عمور عمر
زهار دمحم
ممالتً عبد هللا
مصطفى البشٌر لط
فتحً بوخالفة
أحمد رواجعٌة
خلفات مفتاح
زٌن الدٌن ضٌاف
ٌوسف جغلولً
السعٌد بن ٌمٌنة
نورة شتوانً
نجلة شٌخً
عٌسى بن لبً
مصطفى بوجالل
حمادي غنٌة
عباس بن ٌحً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  02أفريل  2012يعدؿ القرار رقـ 260

المؤرخ في  07سبتمبر  ،2010الذي يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت ،المعدؿ
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادي الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػػؤرخ فػػي  11رجػػب  1426الموافػػق  16أوت  2005يحػػدد

مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادتاف  9و 10منو،

 -بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  205-08الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  6رج ػ ػػب  1429المواف ػ ػػق  9جويمي ػ ػػة 2008

والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت ،ال سيما المادة  2منو،

 -بمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  260المػػؤرخ فػػي  07سػػبتمبر  ،2010الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس

إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت ،المعدؿ.
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يقـــــــــرر
المػػادة األولػػى  :يعػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ  260المػػؤرخ فػػي  07سػػبتمبر  ،2010المعػػدؿ والمػػذكور
أعاله ،كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

المػادة  : 02ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي

رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لائمة أعضاء مجلس إدارة المركز الجامعً بعٌن تٌموشنت
 – 1األعضاء المعٌنون:

ن-
يي -
تتت-
ححح-
ذذ -
سسس-
ضضض-
عع-
ققق-
ككك-
مم-
هه-
أأ -

الصفة
اإلسم و اللقب
وو -رئٌس
خوجة
 فاتح منصور هه-ببب-عضو
 عثمانً جمال أأأ-ججج -عضو
 بوشالغم ٌحٌىثثث-ددد -عضو
 غٌت ملٌكة خخخ-ززز -عضو
 فالح ناصر ررر-عضو
نورٌة صصص-
شش-
رمعون
 بن غبرٌت شظظظ -عضو
اللطٌف
 عاصمً عبد ططط-ففف-عضو
عودةغ-
 بن مهرة بن غغللل -عضو
 خلدون عبد الرحٌم مودع أحمد هامل مراد ووو- -كرفاح مختارٌة

ننن -عضو
ييي -عضو
عضو
بببب-

القطاع
ممثل الوزٌر المكلف بالتعلٌم العالً والبحث العلمً
ممثل الوزٌر المكلف بالمالٌة
ممثل الوزٌر المكلف بالتربٌة الوطنٌة
ممثل الوزٌر المكلف بالتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن
ممثل السلطة المكلفة بالوظٌفة العمومٌة
ممثلة السلطة المكلفة بالبحث العلمً
ممثل الوزٌر المكلف بالعمل والتشغٌل والضمان اإلجتماعً
ممثل الوزٌر المكلف بالتجارة
ممثلللل اللللوزٌر المكللللف بالصلللناعة والمؤسسلللات الصلللغٌرة
والمتوسطة وترلٌة اإلستثمارات
ممثل الوزٌر المكلف بالثمافة
ممثل الوزٌر المكلف بالموارد المائٌة
ممثل الوالً

( ............................والبالً بدون تغٌٌر)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار مؤرخ في  04أفريل  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة
المدرسة التحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المػؤرخ فػي  27ذو القعػدة  1426الموافػق  29ديسػمبر 2005

الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا ،ال سيما المادة  10منو،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  162-10الم ػػؤرخ ف ػػي  15رج ػػب  1431المواف ػػق  28جػ ػواف ،2010

يتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في العموـ اإلقتصادية و عموـ التسيير بتممساف.
يقـــــــــرر
الم ػػادة األول ػػى  :تطبيق ػػا ألحك ػػاـ الم ػػادة  10م ػػف المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  500-05الم ػػؤرخ ف ػػي  27ذو القع ػػدة
 1426المواف ػػق  29ديس ػػمبر  2005والم ػػذكور أع ػػاله ،يي ػػدؼ ى ػػذا القػػرار إل ػػى تحدي ػػد القائم ػػة

اإلس ػػمية ألعض ػػاء مجم ػػس إدارة المدرس ػػة التحض ػػيرية ف ػػي العم ػػوـ اإلقتص ػػادية والتجاري ػػة وعم ػػوـ

التسيير بتممساف.

المػادة  : 02تحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة المدرسػة التحضػيرية فػي العمػوـ اإلقتصػادية والتجاريػة
وعموـ التسيير بتممساف وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المػادة  : 03ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  04أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــ
لائمة أعضاء مجلس إدارة المدرسة التحضيرية في
العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف
 -1األعضاء المعٌنٌن:
تتتت-
ثثثث-
جججج-
حححح-
خخخخ-
دددد-

اإلسم و اللقب
عبد -المالن
 بكوشذذذذأحمد توفٌك
 سعٌديرررر-نجادي-
 مسمم ززززبومدٌنس-
 حكوم سسسششش-
سوٌلم
 بٌاد ش -حساٌم ملٌكة

الصفة
رئٌس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزٌر المكلف بالتعلٌم العالً والبحث العلمً
ممثل الوزٌر المكلف بالمالٌة
ممثل الوزٌر المكلف بالتربٌة الوطنٌة
ممثل الوزٌر المكلف بالتكوٌن و التعلٌم المهنٌٌن
ممثل السلطة المكلفة بالوظٌفة العمومٌة
ممثلة السلطة المكلفة بالبحث العلمً

 -2األعضاء المنتخبون :

صصصص-
ضضضض-
طططط-
ظظظظ-

اإلسم و اللمب
نظٌرةعع-
 بسوح ععطارقغ-
 سعٌدي غغغعلًفف-
 إزناسنً ففالرحٌم
 بلحاج عبدقققق-المادر-
 شافع عبدككككجعفر-
 شرفاوي للللأسامة
 -حرفوش مممم-

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الهٌئة
ممثلة منتخبة عن األساتذة ذوي مصف األستاذٌة
ممثل منتخب عن سلن األساتذة المساعدٌن
ممثل منتخب عن سلن األساتذة المساعدٌن
ممثل منتخب عن الموظفٌن اإلدارٌٌن والتمنٌٌن وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفٌن اإلدارٌٌن والتمنٌٌن وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطلبة
ممثل منتخب عن الطلبة
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قرار مؤرخ في  04أفريل  2012يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيوتكنولوجيا

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  149-10مؤرخ في  14جمادي الثانية  1431الموافق  28مػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  338-07الم ػػؤرخ ف ػػي  19شػ ػواؿ  1428المواف ػػق  31أكت ػػوبر ،2007

والمتضمف إنشاء مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،ال سيما المادة  4منو،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة  1432الموافق  24نوفمبر ،2011

والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سػيما المػادة

 13منو،

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  13مف المرسوـ التنفيذي  396-11المؤرخ فػي  28ذي الحجػة 1432

الموافق  24نوفمبر  2011والمشار إليو أعاله ،تحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة
مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،كما يمي :

* بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولية :

 السيد قازد حساف ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي،رئيسا، السيد بموشراني دمحم األميف ممثال عف الوزير المكمف بالدفاع، -السيد بالرة عبد الحفيع ،ممثال عف الوزير المكمف بالمالية،

 السيد بف مخموؼ عزوز ،ممثال عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، السيد بوزيدي أحمد ،ممثال عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، -السيد دعماش دمحم ناصر ،ممثل عف الوزير المكمف بالصحة،

 السيدة عبد القفي لعور مريـ ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية، -السيد بف عبد هللا صديق ،ممثال عف الوزير المكمف بالبيئة،

 السيد زواوي دمحم ،ممثال عف الوزير المكمف بالصيد البحري".* بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي :
 -السيد توزي عبد القادر

* بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشا :
 -السيد بف عمي رشيد،

 السيد بوديسة نور الديف،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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* بالنسبة لمباحثيف :

 -السيد عبد الصمد عالء،

 السيدة بودشيشة ريمة ىند،* بالنسبة لمستخدمي دعـ البحث :

 -السيد بوقفة عبد العالي،

* األعضاء اآلخريف :

 -السيدة بف بوزة حميمة /مديرة المركز،

 السيد أبركاف عبد الحميد /رئيس المجمس العممي.المػادة  : 02يكمف السيد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق ىػذا القػرار الػذي سينشػر فػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  04أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي

رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  04أفريل  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس
إدارة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتطوير التكنولوجي
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  149-10مؤرخ في  14جمادي الثانية  1431الموافق  28مػاي ،2010

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-98المؤرخ في  9محرـ  1419الموافق  3ماي  ،1998والمتضمف

إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتػائج البحػث والتطػوير التكنولػوجي وتنظيميػا وسػيرىا ال سػيما المادتػاف  9و10

منو،

يقـــــــــرر

الم ػػادة األول ػػى  :تطبيق ػػا ألحك ػػاـ الم ػػادة  09م ػػف المرس ػػوـ التنفي ػػذي  137-98الم ػػؤرخ ف ػػي  9مح ػػرـ 1419

الموافػػق  3مػػاي  1998والمشػػار إليػػو أعػػاله ،يعػػيف بصػػفتيـ أعضػػاء فػػي مجمػػس إدارة الوكالػػة
الوطنية لتثميف نتائج البحث والتطوير التكنولوجي اآلتية أسماؤىـ :

* بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولية :

 السيدة رمعوف نورية ،ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسة، -السيد أولصاب عمراف ،ممثال عف الوزير المكمف بالمالية،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 السيد بف ممواح حساف ،ممثال عف الوزير المكمف بالدفاع الوطني، -السيد فمياشي كماؿ ،ممثال عف الوزير المكمف بالفالحة،

 السيدة بوتيرة شيرزاد ،ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة و المناجـ، -السيد حمنو بوخالفة ،ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة،

 السيد ناصري كماؿ ،ممثال عف الوزير المكمف بالسكف و العمراف، السيد سكواف بولنوار ،ممثال عف شركة تسيير مساىمات تحويل الزراعية الغذائية(SGP-TRAGRAL)، -السيد بابا أحمد فوضيل ،ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدولة لممناجـ(SGP-SOMINES) ،

 السيد قتاؿ نور الديف ،ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدولة لمكيمياء والصيدلة(SGP-GEPHAC)، -السيد حمداني جموؿ ،ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدولة لتحويل الصناعة الحديدية )(SGP-RANSOLB

 -السيد بف دحماف سيدي دمحم ،ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدولة لألشغاؿ العمومية

)SINTRA

(SGP

 -السيد خالدي عاشور ،ممثل الغرفة الوطنية لمفالحة،

 -السيدة بركاف فضيمة ،ممثمة الغرفة الوطنية لمتجارة و الصناعة،

 -السيدة منتوري زىية ،مديرة عامة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة،

 السيدة فرعوف ىدى إيماف ،مديرة عامة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا، السيدة قادري نبيمة ،مديرة عامة لممعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية.المػادة  : 02ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي و البحث العممي.
حرر بالجزائر في  04أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  05أفريل  2012يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  149-10مؤرخ في  14جمادي الثانية  1431الموافق  28مػاي ،2010

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  293-01الم ػػؤرخ ف ػػي  13رج ػػب  1422المواف ػػق  01أكت ػػوبر ،2001

والمتعمػػق بميػػاـ التعمػػيـ و التكػػويف التػػي يقػػوـ بيػػا أسػػاتذة التعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومسػػتخدمو البحػػث وأع ػواف

عموميوف آخروف بإعتبارىا ثانويا ،المتمـ،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-04المؤرخ في  5جمادى األولى  1425الموافق  23جواف ،2004

والذي يحدد صالحيات مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية وتشكيمتو وسيره ،ال سيما المادة  4منو،
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  129-08المػػؤرخ فػػي  27ربيػػع الثػػاني  1429الموافػػق  3مػػاي ،2008

المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  130-08المػػؤرخ فػػي  27ربيػػع الثػػاني  1429المواف ػ ػ ػػق  3مػػاي ،2008

والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  4مف المرسوـ التنفيذي  180-04المؤرخ في  5جمادى األولػى 1425

الموافػػق  23جػ ػواف  2004و الم ػػذكور أع ػػاله ،يي ػػدؼ ىػػذا القػػرار إل ػػى تحدي ػػد قائم ػػة أعض ػػاء
مجمس آداب و أخالقيات المينة الجامعية.

المػادة  :02تحدد قائمة أعضاء مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية ،كما تأتي :
 -أبركاف عبد الحميد

عموـ طبية

 -الكبير فاطة الزىراء

عموـ الطبيعة

 -بف عياش فاطمة

كيمياء

 -بروري منصور

 -بف مونة مصطفى

عموـ طبية

فيزياء

 -بوسكيف تاج الديف

عموـ طبية

 -بوسماح دمحم

حقوؽ

 -بوسمطاف دمحم

حقوؽ

 -بوىادؼ مصطفى

فيزياء

 -توىامي محمود

عموـ طبية

 -بويعقوب أحمد

عموـ إقتصادية

 -حمادي عبد هللا

أدب عربي

 -ساري جياللي

عموـ إنسانية

 -رباني فوزية

رياضيات

 -قرموش موالي حساف

كيمياء

 -لعشب محفوظ

حقوؽ

 -كسري نزيية

 -مسمي عبد الرزاؽ

فيزياء

كيمياء

المػادة  : 03يكمف السػيد األمػيف العػاـ لػو ازرة التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي سينشػر فػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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قرار مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إنشاء مخابر
بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  149-10مؤرخ في  14جمادي الثانية  1431الموافق  28مػاي ،2010

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  243-99المؤرخ في  21رجب  1420الموافق  31أكتوبر  ،1999الذي

يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244-99المؤرخ في  21رجب  1420الموافق  31أكتوبر  ،1999الذي

يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  7منو،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية  1424الموافق  23أوت ،2003

الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػػؤرخ فػػي  11رجػػب  1426الموافػػق  16أوت  2005يحػػدد

مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة  1426الموافػق  29ديسػمبر 2005

الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  10منو،

 -بمقتضى القرار رقـ  142المؤرخ في  27جػواف  ،2005المتضػمف تشػكيمة المجنػة القطاعيػة الدائمػة لمبحػث

العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،المعدؿ والمتمـ،

 -بنػػاء عمػػى رأي المجنػػة القطاعيػػة الدائمػػة لمبحػػث العممػػي والتطػػوير التكنولػػوجي لػػو ازرة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث

العممي في دورتيا المنعقدة في ،2011

 وبناء عمى إقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي.يقـــــــــرر

الم ػػادة األول ػػى  :تطبيق ػػا ألحك ػػاـ الم ػػادة  7م ػػف المرس ػػوـ التنفي ػػذي  244-99الم ػػؤرخ ف ػػي  21رج ػػب 1420

الموافػػق  31أكتػػوبر  ،1999المػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا القػرار إلػػى إنشػػاء مخػػابر بحػػث لػػدى
بعض مؤسسات التعميـ العالي.

المػادة  : 02تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحق ىذا القرار.
المػادة  : 03ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي و البحث العممي.
حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشيد حراوبية
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ملحك المرار المتضمن إنشاء مخابر بحث
ضمن بعض مؤسسات التعلٌم العالً
جامعة أدرار:

 -1مخبر المخطوطات الجزائرية في غرب إفريقيا (لمجرد والحساب والفيرسة والبحث)،
 -2مخبر التكامل اإلقتصادي الجزائري اإلفريقي،
 -3مخبر القانوف والمجتمع.

جامعة الجزائر:1

 -4مخبر المذىب المالكي في العالـ اإلسالمي ،تاريخو ،رجالو ،آثاره وآفاقو،
 -5مخبر مناىج البحث و التقويـ في العموـ اإلسالمية وغاياتيا،

 -6مخبر القضايا المعاصرة ذات األبعاد الشرعية والقانونية والفكرية،
 -7مخبر مراقبة مرض السل،

 -8مخبر التسمـ الوراثي الحيوي والصحة في ميداف العمل،
 -9مخبر مرض الغدد والميتابوليزـ،
جامعة الجزائر:2

-10مخبر عمـ اآلثار والتراث وعموـ القياس،
-11مخبر دراسات إفريقية،

-12مخبر الجماليات والفنوف والفمسفة المعاصرة،

 -13مخبر مشكالت الحضارة والتاريخ في الجزائر،
 -14مخبر الديف والمجتمع،

 -15مخبر األسرة ،التنمية ،الوقاية مف اإلنحراؼ واإلجراـ،

 -16مخبر إصالح التعميـ العالي الجزائري :التعميـ ،المعرفة والمجتمع،
 -17مخبر الدراسة اإلجتماعية لإلنساف لتنمية األقاليـ،
 -18مخبر عمـ النفس العيادي والقياسي،

 -19مخبر عمـ إجتماع المنظمات والمناجمنت.
جامعة الجزائر:3

 -20مخبر الصناعات التقميدية،

جامعة عنابة:

 -21مخبر الموارد المائية و التنمية المستدامة،

 -22مخبر التحميل البيوجيوكيميائي والبيئي لألوسا المائية،
 -23مخبر المواد ،جيومواد والبيئة،

 -24مخبر الدراسات اإلجتماعية واإلنسانية وتحميل النشاطات البدنية والرياضية،
 -25مخبر الترجمة وتعميمية المغات،
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 -26مخبر عنابة الكيروتقني،

 -27مخبر التكنولوجيات المتقدمة في اإلنتاج الميكانيكي،
 -28مخبر صياغة المواد المعدنية،

 -29مخبر اليندسة الكيروميكانيكية،

 -30مخبر المخاطر الصناعية ،واإلختبار الالإتالفي وضماف التحكـ في التسيير،
 -31مخبر الكيمياء الحيوية وعمـ التسمـ البيئي،
 -32مخبر التربة والتنمية المستدامة،
 -33مخبر ىندسة السطحيات،

 -34مخبر التحميل العضوي ،النمذجة وتحسيف الطرؽ الكيميائية،
 -35مخبر اإلحتماالت واإلحصاء،

 -36مخبر النماذج الرياضية والمحاكاة العددية،
 -37مخبر األنظمة المشحونة،

 -38مخبر البيولوجيا الجزئية ،تشخيص وتعدد المولد المضاد،
 -39مخبر تربية المائيات وأمراضيا،
 -40مخبر التربة وال ػ ػ ػ ػري،

 -41مخبر التنمية المستدامة والحكـ الراشد في جنوب المتوسط،
 -42مخبر تحفيز غير تناظري مالئـ إيكولوجيا،
جامعة باتنة:

 -43مخبر دراسة ونمذجة الظواىر المعمارية والعمراف مف الفكرة إلى اإلستعماؿ،
 -44مخبر الفقو الحضاري ومقاصد الشريعة،

 -45مخبر إستراتجيات تعميـ األدب  :مفيوـ متغير،

 -46مخبر العموـ التكنولوجية لمنشاطات الرياضية التربوية،

 -47مخبر إقتصاديات إستثمارات الطاقة المتجددة واستراتيجيات تمويل المناطق النائية،
 -48مخبر األمف اإلنساني  :الواقع ،الرىانات واالفاؽ،
 -49مخبر المجتمع واألسرة،

 -50مخبر الديناميات اإلجتماعية في األوراس،
 -51مخبر أنظمة الجر الكيربائية – باتنة،

 -52مخبر أنظمة و تكنولوجيات المعمومات واإلتصاؿ،
 -53مخبر تسيير مخاطر التعفنات المرتبطة بالعالج،

 -54مخبر تطبيقات الرياضيات في اإلعالـ اآللي واإللكترونيؾ،
 -55مخبر المعادالت التفاضمية الجزئية وتطبيقاتيا،

 -56مخبر اليندسة المعمارية والعمراف والنقل الحضري  :سكف ،منظر وحركة حضرية،
 -57مخبر الطفل ،المدينة والبيئة،
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جامعة بشار:
 -58مخبر الدراسات الصحراوية،

 -59مخبر الميكانيؾ لألبحاث التصميمية والتجريبية،
 -60مخبر ميكانيؾ المنشآت،

 -61مخبر الجزئيات الناشطة حيويا وفصل التماكب اليدوي،
جامعة بجاية:
 -62مخبر التحكـ في الطاقات المتجددة،
 -63مخبر عمـ الحيواف التطبيقي وعمـ ودراسة العممية الوظائفية لمحيواف في بيئتو،
 -64مخبر عمـ بيئة الجراثيـ،

 -65مخبر البيوتكنولوجيا النباتية وعمـ النباتات الطبية،
جامعة بسكرة:
 -66مخبر التمثيل العددي والتجييز في مجاؿ تفاعل تربة  -ىياكل،
 -67مخبر الحقوؽ والحريات في األنظمة المقارنة،
 -68مخبر اليندسة الطاقوية والمواد،
جامعة البميدة:
 -69مخبر الماء ،البيئة والتنمية المستدامة،
 -70مخبر الطفولة والتربية ما قبل التمدرس،

 -71مخبر تحديات النظاـ الضريبي الجزائري في ظل التحوالت اإلقتصادية،
 -72مخبر تسيير الجماعات المحمية ودورىا في تحقيق التنمية،
 -73مخبر الكشف ،المعمومات واإلتصاالت،
 -74مخبر مرض السرطاف،

 -75مخبر القياس والدراسات النفسية،
جامعة بومرداس:
 -76مخبر أداء المؤسسات اإلقتصاداية الجزائرية في ظل الحركية اإلقتصادية الدولية،
 -77مخبر مستقبل اإلقتصاد الجزائري خارج المحروقات،
جامعة الشمف:
 -78مخبر إصالح السياسات العربية في ظل تحديات العولمة،
 -79مخبر اإلبداع واألداء الحركي،

 -80مخبر تنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،في مجاؿ صناعات البدائل المحمية،
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جامعة قسنطينة :1
 -81مخبر الميكولوجيا ،البيوتكنولوجيا والنشا الميكروبي،
 -82مخبر موسوعة األدب الجزائري،

 -83مخبر الفصائل النباتية – عمـ الطمع وأثنوفارمكولوجي – عمـ التسمـ،
 -84مخبر كيمياء المواد قسنطينة،

 -85مخبر إصطناع مركبات ذات فعالية بيولوجية،
 -86مخبر اليندسة الكيربائية لقسنطينة،

 -87مخبر الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة،

 -88مخبر الفيزيو – كيمياء التحميمية والكيميو-بمورية لممواد العضوية-المعدنية والبيوجزيئية،
 -89مخبر الطب الوقائي لألمراض المزمنة،
جامعة قسنطينة :2
 -90مخبر تاريخ ،تراث ومجتمع،
 -91مخبر عمـ النفس العمل وادارة المنظمات،
جامعة قسنطينة :3
 -92مخبر تقييـ الفعالية المعمارية والديمومة البيئية،
 -93مخبر األخطار المينية والصحة،
جامعة الجمفة:
 -94مخبر إستكشاؼ وتثميف األنظمة البيئية السيبية،
 -95مخبر قانوف البيئة،
جامعة قالمة:
 -96مخبر الدراسات المغوية واألدبية،
 -97مخبر الدراسات القانونية البيئية،
 -98مخبر الكيمياء الفيزيائية،
 -99مخبر فيزياء المواد،

 -100مخبر الحفاظ عمى المناطق الرطبة،
 -101مخبر الكيمياء الرقمي والبنيات النانونية،
جامعة جيجل:
 -102مخبر الدراسات اإلجتماعية-المغوية ،اإلجتماعية-التعميمية واإلجتماعية-األدبية،
 -103مخبر اآللية بجيجل،

 -104مخبر اإللكتروتقني واإللكترونيؾ الصناعية،
 -105مخبر البيولوجيا الجزئية والخموية،
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 -106مخبر البيوتكنولوجيا ،المحيط والصحة،

 -107مخبر الرياضيات وتطبيقات الرياضيات،

 -108مخبر فيزياء المادة المكثفة والمواد النانومترية،

 -109مخبر المواد  :إعدادات ،خصائص وتطبيقات،
 -110مخبر القانوف البنكي والمالي،

 -111مخبر الطاقوية التطبيقية والمواد،
 -112مخبر الطاقات المتجددة،
جامعة األغواط:

 -113مخبر المسانيات التقابمية وخصائص المغات،

 -114مخبر المسانيات التداولية وتحميل الخطاب األدبي،
 -115مخبر شبو المواصالت والمواد الوظيفية،
 -116مخبر الموارد المائية ،التربة والبيئة،
 -117مخبر المواد واعادة تأىيل اليياكل،

 -118مخبر الرياضيات البحتة والتطبيقية،
 -119مخبر دراسات التنمية اإلقتصادية،
جامعة معسكر:

 -120مخبر التحويل البيولوجي ،اليندسة الميكروبيولوجية واألمف الصحي،
 -121مخبر المناىج النقدية المعاصرة وتحميل الخطاب،
 -122مخبر تشريعات القانوف اإلقتصادي،

 -123مخبر األدوات القانونية لمسياسة العقارية،
جامعة المدية:

 -124مخبر المغة وفف التواصل،

 -125مخبر األنظمة اإللكترونية المتقدمة،

 -126مخبر فيزياء التقنيات التجريبية وتطبيقاتيا،
جامعة مستغانم:

 -127مخبر الدراسات المغوية واألدبية في الجزائر ،مف العيد التركي إلى نياية القرف العشريف،
 -128مخبر الفمسفة والعموـ اإلنسانية  :المقاربات المعرفية والمنيجية،
 -129مخبر حوار الحضارات والتنوع الثقافي وفمسفة السمـ،
 -130مخبر العموـ المطبقة في حركة اإلنساف،
 -131مخبر القانوف الدولي لمتنمية المستدامة،

 -132مخبر تعميمية مشاريع التكويف وتصور المناىج الدراسية،
 -133مخبر القانوف العقاري والبيئة،
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جامعة مسيمة:
 -134مخبر تخطيط الموارد البشرية تحسيف األداء،
 -135مخبر التعمـ والتحكـ الحركي،

 -136مخبر الدراسات المغوية النظرية والتطبيقية
 -137مخبر المواد وميكانيؾ المنشآت،

 -138مخبر برامج األنشطة البدنية والرياضية المكيفة،
 -139مخبر الميارات الحياتية،

 -140مخبر تنفيذ األحكاـ القضائية (المدنية ،التجارية ،اإلدارية ،الجزئية واإلستعجالية)،
 -141مخبر العموـ السياسية الجديدة،
 -142مخبر اإلتصاؿ والمجتمع،
 -143مخبر اليندسة الكيربائية،

 -144مخبر التحميل الدالي وىندسة الفضاءات،
 -145مخبر عمـ نفس الصحة والنمو،

 -146مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائرية،
جامعة وهران:
 -147مخبر جيودينامكية األحواض والحصيمة الرسوبية،

 -148مخبر فيرس األفالـ الثورية في السينما الجزائرية وأرشيفتيا،
 -149مخبر المغة الفرنسية في المغرب العربي  :رصد الممارسات وتقييـ الميارات في الفرنكوفونية،
 -150مخبر صورة الثورة الجزائرية في األدبيف العربي والعالمي،
 -151مخبر المغة – الخطاب – الحضارات واآلداب،
 -152مخبر المسانيات وتحميل الخطاب،

 -153مخبر األرغونوميا والوقاية مف األخطار،
 -154مخبر اإلستثمار والتنمية المستدامة،

 -155مخبر مرض فقداف المناعة المكتسبة واألمراض المشتركة،
 -156مخبر التدريس والبحث في األمراض الناشئة والتي تعود لمظيور،
 -157مخبر الرياضيات وتظبيقاتيا،

 -158مخبر التحميل الرياضياتي والتطبيقات،

 -159مخبر اإلتصاؿ الجماىيري وسيميولوجية األنظمة البصرية،

 -160مخبر تحميل وتصميـ النماذج اإلعالمية في التاريخ ،اإلقتصاد ،اإلجتماع والسياسة،
 -161مخبر الديناميات الحضرية والتطور اإلجتماعي في الجزائر،
 -162مخبر نظاـ العقود والمسؤوليات البنكية،
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جامعة ورقمة:

 -163مخبر فرنسية الكتابات الجامعية،

 -164مخبر المسانيات النصية وتحميل الخطاب،

 -165مخبر ىندسة المياه والبيئة في الوسط الصحراوي،

 -166مخبر متطمبات تأىيل وتنمية االقتصاديات النامية في ظل اإلنفتاح اإلقتصادي العالمي،
 -167مخبر اليندسة الكيربائية،

 -168مخبر ديناميكية التأثيرات وتفاعمية األنظمة،
جامعة أم البواقي:

 -169مخبر المجتمع والتطور القانوني والسياسي،
 -170مخبر المحاسبة ،المالية ،الجباية والتأميف،

جامعة سعيدة:

 -171مخبر إدارة و تقييـ أداء المؤسسات،

 -172مخبر التطوير في العموـ اإلجتماعية واإلنسانية،
 -173مخبر اليندسة اإللكترونية،
 -174مخبر المسانيات والترجمة،

 -175مخبر السوسيولسانيات وتحميل الخطاب،
 -176مخبر تكنولوجيا االتصاالت،
جامعة سطيف :2

 -177مخبر مناىج النقد المعاصر وتحميل الخطاب،

جامعة سيدي بمعباس:

 -178مخبر اليندسة المدنية والبيئة،

 -179مخبر النص المسرحي الجزائري ،إعادة جمع ودراسة األبعاد الفكرية والجمالية،
 -180مخبر الفكر اإلسالمي في الجزائر،

 -181مخبر اإلحصاء والعمميات العشوائية،

 -182مخبر تطبيقات البالزما ،الكيرباء الساكنة والتوافق الكيرومغناطيسي،
 -183مخبر ميكانيؾ اليياكل واألجساـ الصمبة،

 -184مخبر تحميل والتحكـ في المعادالت التفاضمية الجزئية،
 -185مخبر رياضيات البيولوجيا،
 -186مخبر السرطاف والمحيط،

 -187مخبر المادة المكثفة والتنمية المستدامة،
جامعة سكيكدة:
 -188مخبر اإلعالـ اآللي واإلتصاؿ لجامعة سكيكدة،
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جامعة تبسة:

 -189مخبر اليندسة المدنية التطبيقية،
 -190مخبر اليندسة الكيربائية،

 -191مخبر الرياضيات ،اإلعالـ اآللي والنظـ،

 -192مخبر الجزيئات النشطة حيويا وتطبيقاتيا،

 -193مخبر البيئة الرسوبية والثروات المعدنية والمائية في شرؽ الجزائر،
 -194مخبر الدراسات اإلنسانية واألدبية،

 -195مخبر الدراسات البيئية والتنمية المستدامة،
 -196مخبر المياه والبيئة،
جامعة تيارت:

 -197مخبر الخطاب الحجاجي ،أصولو ومرجعياتو وآفاقو في الجزائر،
 -198مخبر اليندسة الطاقوية وىندسة اإلعالـ اآللي،
 -199مخبر تناسميات حيوانات المزرعة،
 -200مخبر اإلعالـ اآللي ورياضيات،

 -201مخبر تحسيف منتوج السالالت الحيوانية المحمية،

جامعة تيزي وزو:

 -202مخبر القانوف والتكنولوجيات الجديدة،

 -203مخبر عمـ المعادف وىندسة المواد المعدنية،
 -204مخبر المغات والثقافات األجنبية،
 -205مخبر أبحاث في الترجمة،
 -206مخبر تسيير المنظمات،
جامعة تممسان:

 -207مخبر القانوف البحري والنقل،
 -208مخبر القانوف المقارف،

 -209مخبر مجموعة البحث في إقتصاديات المالية العامة،
 -210مخبر اإلقتصاد غير الرسمي ،المؤسسات والتنمية،
 -211مخبر مناجمنت األفراد والمنظمات،

 -212مخبر تدريس اإلنجميزية ألغراض خاصة،

 -213مخبر السكاف والتنمية المستدامة في الجزائر،
 -214مخبر تقويـ الموارد المائية،
 -215مخبر الدراسات الشرعية،

 -216مخبر تحديث النحو العربي،
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 -217مخبر الدراسات األدبية والمغوية األندلسية،
 -218مخبر الطاقة والح اررة التطبيقية،

 -219مخبر الكيمياء التحميمية والكمياء الكيربائية،
جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية:

 -220مخبر الدراسات القرآنية والسنة النبوية،

جامعة هواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا:

 -221مخبر التنوع البيولوجي والبيئة  :التفاعالت – الجينوـ،
 -222مخبر إعانة متعددة المعايير لمقرار وبحث عممي،
 -223مخبر البحوث العممية ورياضيات القرار،

 -224مخبر عموـ اإلعالـ اآللي األساسية والبحوث العممية والتوفيقات واالقتصاد القياسي،
 -225مخبر عموـ الحساب ،الترميز ،عموـ التوافقيات والحساب الشكمي،
 -226مخبر الكيمياء النظرية الحاسوبية والفوتونية،
جامعة وهران لمعموم والتكنولوجيا:

 -227مخبر ىندسة الطرائق والبيئة،

 -228مخبر تحسيف الشبكات الكيربائية،
 -229مخبر فيزياء المواد والموائع،

 -230مخبر إلكترونيؾ القدرة المطبقة،
المركز الجامعي عين تيموشنت:

 -231مخبر عمـ المياه التطبيقي والبيئة،
 -232مخبر اليياكل الذكية،

المركز الجامعي برج بوعريريج:

 -233مخبر تشخيص وتثميف الموارد الطبيعية،

 -234مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية،
المركز الجامعي خميس مميانة:

 -235مخبر اإلنتاج الفالحي والتثميف المستداـ لمموارد الطبيعية،
 -236مخبر اإلقتصاد الرقمي في الجزائر،
 -237مخبر تثميف المواد الطبيعية،
 -238مخبر نظاـ الحالة المدنية،

المركز الجامعي خنشمة:

 -239مخبر المجسات واآلالت والنسق،
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المركز الجامعي ميمة:

 -240مخبر العموـ الطبيعية والمواد،
 -241مخبر الرياضيات وتفاعالتيا،

المركز الجامعي سوق أهراس:

 -242مخبر اإللكتروتقني والطاقات المتجددة،
 -243مخبر فيزياء المادة واإلشعاع،

 -244مخبر سيكولوجية النشاطات البدنية والرياضية،
 -245مخبر الدراسات المغوية واألدبية،

 -246مخبر البحوث والدراسات اإلقتصادية،

 -247مخبر األنظمة البيئية المائية واألرضية،
المركز الجامعي الطارف:

 -248مخبر الزراعة وأداء النظـ البيئية،

المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة:

 -249مخبر تكويف المجتمعات وديناميكية األقاليـ،

المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوهران:
 -250مخبر الميكرو والنانوفيزياء،

المدرسة العميا لألساتذة بالقبة:

 -251مخبر بيولوجيا األنظمة الميكروبية،

 -252مخبر األبستمولوجيا وتاريخ الرياضيات،
 -253مخبر البيولوجيا الحيوانية البيئية،
المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة:

 - -254مخبر الصحة الغذائية ونظاـ ضماف الجودة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمن حل مخبر بحث
لدى جامعة هواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ رقـ  210-84المػؤرخ فػي  21ذي القعػدة  1404الموافػق  18أوت  ،1984والمتعمػق

بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنووجيا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  149-10مؤرخ في  14جمادي الثانية  1431الموافق  28مػاي ،2010

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  243-99المؤرخ في  21رجب  1420الموافق  31أكتوبر  ،1999الذي

يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي و التطوير التكنولوجي و سيرىا،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244-99المؤرخ في  21رجب  1420الموافق  31أكتوبر  ،1999الذي

يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث و تنظيمو و سيره ،ال سيما المادة  9منو،

 -بمقتضى القرار رقـ  88المؤرخ في  25جويمية  ،2000المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات

التعميـ العالي ،المعدؿ،

 -بنػػاء عمػػى رأي المجنػػة القطاعيػػة الدائمػػة لمبحػػث العممػػي و التطػػوير التكنولػػوجي لػػو ازرة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث

العممي في دورتيا المنعقدة في ،2011

يقـــــــــرر
الم ػػادة األول ػػى  :تطبيق ػػا ألحك ػػاـ الم ػػادة  9م ػػف المرس ػػوـ التنفي ػػذي  244-99الم ػػؤرخ ف ػػي  21رج ػػب 1420

الموافػػق  31أكتػػوبر  ،1999المػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى حػػل مخبػػر بحػػث لػػدى
جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،اآلتي :

 مخبر إعانة القرار بتقنيات المنيج الحسابي واإلعالـ اآللي واإلحصاء،المػادة  : 02ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  16أفريل  2012يعدؿ القرار رقـ  316المؤرخ في
 29نوفمبر  2009الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة
مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المتمـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  149-10مؤرخ في  14جمادي الثانية  1431الموافق  28مػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  214-92المػػؤرخ فػػي  20ذي القعػػدة  1412الموافػػق  23مػػاي ،1992

والمتضػػمف إنشػػاء مركػػز البحػػث العممػػي والتقنػػي فػػي التحاليػػل الفيزيائيػػة والكيميائيػػة ،الم ػع ػ ػدؿ والمػػتمـ ،ال سػػيما
المادة  4منو،
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة  1432الموافق  24نوفمبر ،2011

والػػذي يحػػدد القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتكنولػػوجي ،ال سػػيما المػػادة

 13منو،

 -بمقتضى القرار رقـ  316المؤرخ في  29نوفمبر  ،2009الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة

مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المتمـ،
يقـــــــــرر

المػػادة األولػػى  :تعػػدؿ المػػادة األولػػى مػػف الق ػرار رقػػـ  316المػػؤرخ فػػي  29نػػوفمبر  ،2009المػػتمـ ،والمػػذكور
أعاله و تحرر كما يأتي :

" الم ػػادة األول ػػى  :تطبيق ػػا ألحك ػػاـ الم ػػادة  13م ػػف المرس ػػوـ التنفي ػػذي  396-11الم ػػؤرخ ف ػػي  28ذي الحج ػػة
 1432المواف ػػق  24ن ػػوفمبر  2011والمش ػػار إلي ػػو أع ػػاله ،تح ػػدد القائم ػػة اإلس ػػمية ألعض ػػاء

مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،كما يمي:
* بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولية :

 السيد توزي عبد القادر ،ممثل وزير التعميـ العالي و البحث العممي ،رئيسا، السيد زالقي جماؿ الديف ،ممثال عف الوزير المكمف بالمالية، -السيد بف جبايرية لمنور ،ممثال عف وزير الدفاع الوطني،

 السيد يعالوي موسى ،ممثال عف الوزير المكمف بالموارد المائية، -السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة و التنمية الريفية،

 السيد خمفات خير الديف ،ممثل عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات، السيد بوخاوي رشيد ،ممثال عف الوزير المكمف بالطاقة و المناجـ، السيد سميماني بشير ،ممثال عف الوزير المكمف بالتييئة العمرانية."والباقي بدوف تغيير"
المػادة  : 02يكمف السيد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق ىػذا القػرار الػذي سينشػر فػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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قرار مؤرخ في  16أفريل  2012يعدؿ القرار رقـ  100المؤرخ في

 29مارس  2010الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة
مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة ،المعدؿ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  149-10مؤرخ في  14جمادي الثانية  1431الموافق  28مػاي ،2010

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  478-91الم ػػؤرخ ف ػػي  7جم ػػادى الثاني ػػة  1412المواف ػػق  14ديس ػػمبر

 ،1991و المتضػػمف إحػػداث مركػػز البحػػث العممػػي والتقنػػي حػػوؿ المنػػاطق القاحمػػة ،المعػػدؿ والمػػتمـ ،ال سػػيما

المادة  4منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة  1432الموافق  24نوفمبر ،2011

والػػذي يحػػدد الػ ػقانػ ػ ػ ػوف األسػ ػ ػاسي النمػوذج ػ ػ ػي لم ػمؤسسػ ػة العػم ػ ػومية ذات الطػػابع العمم ػػي والتكنولػػوجي ،ال س ػػيما

المادة  13منو،

 -بمقتضى القرار رقـ  100المؤرخ في  29مارس  ،2010الذي يحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة

مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة ،المعدؿ،
يقـــــــــرر

المػػادة األولػػى  :تعػػدؿ المػػادة األولػػى مػػف الق ػرار رقػػـ  100المػػؤرخ فػػي  29مػػارس  ،2010المعػػدؿ ،والمػػذكور
أعاله وتحرر كما يأتي :

" الم ػػادة األول ػػى  :تطبيق ػػا ألحك ػػاـ الم ػػادة  13م ػػف المرس ػػوـ التنفي ػػذي  396-11الم ػػؤرخ ف ػػي  28ذي الحج ػػة
 1432المواف ػػق  24ن ػػوفمبر  ،2011والمش ػػار إلي ػػو أع ػػاله ،تح ػػدد القائم ػػة اإلس ػػمية ألعض ػػاء

مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة ،كما يمي :

* بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولية :

 السيد سالمي مختار ،ممثل وزير التعميـ العالي و البحث العممي ،رئيسا، -السيد يخمف الطاىر ،ممثال عف وزير الدفاع الوطني،

 -السيد شاوش منصور ،ممثال عف الوزير المكمف بالمالية،

 -السيد مجمد ميمود ،ممثال عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ،

 -السيدة مزياف يمينة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة.

 السيد خير الديف عبد الناصر ،ممثل عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية، -السيد سالـ عبد النور ،ممثل عف الوزير المكمف بالموارد المائية،

 السيد بوخاري لخضر ،ممثل عف المحافظة السامية لتطوير السيوب." والباقي بدوف تغيير"
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المػادة  : 02يكمف السيد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق ىػذا القػرار الػذي سينشػر فػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  25أفريل  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تيزي وزو
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  139-89المؤرخ في ّأوؿ أوت  ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزوالمعدؿ والمتمـ،
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية  1424الموافق  23أوت ،2003

الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  44منو.
 -وبناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية بتاريخ

15

ديسمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانيػة
1424

الموافق

23

أوت  ،2003المعدؿ والمتمـ و المذكور أعاله  ،ييدؼ ىػذا القػرار إلػى تحديػد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تيزي وزو.
المػادة  : 02تحدد القائمة اإلسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكميػة العمػوـ اإلنسػانية واإلجتماعيػة بجامعػة تيػزي
وزو وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المػادة  : 03تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكػويف ومػدير جامعػة تيػزي وزو ،كػل فيمػا يخصػو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  25أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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ملحك بالمرار ٌتضمن أعضاء المجلس العلمً لكمية
العموـ اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تيزي وزو

اإلسم واللمب
صالحً دمحم براهٌم
شافع سعٌد
بوطابة فرٌد
بلخٌر عمر
سلٌمً ساسٌة
عمروش حكٌم
بابا سٌد أحمد
خلفان معروف لوٌزة
بوعالق دمحم
بوكرمة فاطمة الزهراء
بلحسٌن ٌحٌاوي حسٌنة
منصوري معٌز حورٌة
بلحاجً زهرة
الجوزي وهٌبة
دحمانً علً
رجح بوروبً فرٌدة
عنبر نصٌرة

الصفة
عمٌد الكلٌة
رئٌس المجلس العلمً لكلٌة العلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة
نائب العمٌد مكلف بالبٌداغوجٌة
نائب العمٌد مكلف بما بعد التدرج
رئٌسة لسم العلوم اإلجتماعٌة
رئٌس لسم العلوم اإلنسانٌة
رئٌس لسم علم النفس
رئٌسة اللجنة العلمٌة لمسم العلوم اإلجتماعٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم علم النفس
ممثلة األساتذة لمسم علم النفس
ممثلة األساتذة لمسم علم النفس
ممثلة عن األساتذة لمسم العلوم اإلنسانٌة
ممثلة عن األساتذة لمسم العلوم اإلنسانٌة
ممثلة عن األساتذة لمسم العلوم اإلجتماعٌة
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم "ب" لمسم العلوم اإلجتماعٌة
ممثلة األساتذة المساعدٌن لسم " أ "
ممثلة األساتذة المساعدٌن لسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  25أفريل  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العموـ اإلجتماعية لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تيزي وزو

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  139-89المؤرخ في  1أوت  ،1989والمتضمف إنشاء جامعػة تيػزي وزو،المعدؿ والمتمـ.
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية  1424الموافق  23أوت ،2003

الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  48منو.
 وبناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسـ العموـ اإلجتماعية بتاريخ  07ديسمبر .2011النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــــــرر
المػػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  48مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  04جمػػادى الثانيػػة
 1424الموافق  23أوت  2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله  ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد

القائمػ ػػة اإلسػ ػػمية ألعضػ ػػاء المجنػ ػػة العمميػ ػػة لقسػ ػػـ العمػ ػػوـ اإلجتماعيػ ػػة لكميػ ػػة العمػ ػػوـ اإلنسػ ػػانية
واإلجتماعية بجامعة تيزي وزو.

المػ ػػادة  : 02تح ػػدد القائم ػػة اإلس ػػمية ألعض ػػاء المجن ػػة العممي ػػة لقس ػػـ العم ػػوـ اإلجتماعي ػػة لكمي ػػة العم ػػوـ اإلنس ػػانية
واإلجتماعية بجامعة تيزي وزو وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الم ػػادة  : 03تكمػػف مػػديرة الد ارسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث و التكػػويف و مػػدير جامعػػة تيػػزي وزو  ،كػػل فيمػػا
يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  25أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحك بالمرارٌ :تضمن أعضاء اللجنة العلمٌة لقسـ العموـ

اإلجتماعية لكمية العموـ اإلنسانية و اإلجتماعية بجامعة تيزي وزو
اإلسم و اللمب
معروف خلفان لوٌزة
سلٌمً ساسٌة
بدان شبحة
روشٌش ٌمٌنة
مزٌود أحمد
رحوي بلحسٌن عباسٌة
موالن مصطفى

الصفة
رئٌسة اللجنة العلمٌة لمسم العلوم اإلجتماعٌة
رئٌسة لسم العلوم اإلجتماعٌة
أستاذة محاضرة لسم " أ "
أستاذة مساعدة لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذة مساعدة صنف " أ "
أستاذ مساعد صنف " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  29أفريل  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ المغات بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  205-84المػػؤرخ فػػي  21ذو القعػػدة  1404الموافػػق  18أوت ،1984

والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميـ التقني في وىراف.
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

 -بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  500-05الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  27ذي القع ػ ػػدة  1426المواف ػ ػػق  29ديس ػ ػػمبر

 ،2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  32منو،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  210-08الم ػػؤرخ ف ػػي  11رج ػػب  1429المواف ػػق  14جويمي ػػة ،2008

والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ المغات بتاريخ  26فيفري .2012يقــــــــرر
الم ػػادة األول ػػى  :تطبيق ػػا ألحك ػػاـ الم ػػادة  32م ػػف المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  500-05الم ػػؤرخ ف ػػي  27ذو القع ػػدة
 1426الموافق  29ديسمبر  ،2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة
بتنظيميا وسيرىا ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلػى تحديػد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة

العممية لقسـ المغات بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف.

الم ػ ػػادة  : 02تحػ ػػدد القائمػ ػػة اإلسػ ػػمية ألعضػ ػػاء المجنػ ػػة العمميػ ػػة لقسػ ػػـ المغػ ػػات بالمدرسػ ػػة العميػ ػػا ألسػ ػػاتذة التعمػ ػػيـ
التكنولوجي بوىراف وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الم ػػادة  : 03تكمػػف مػػديرة الد ارسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير المدرسػػة العميػػا ألسػػاتذة التعمػػيـ
التكنولػػوجي بػػوىراف ،كػػل فيمػػا يخصػػو بتنفيػػذ ىػػذا القػرار الػػذي سينشػػر فػػي النشػرة الرسػػمية لمتػػعميـ

العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  29أفريل 2012

ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االميف العاـ دمحم غراس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحك بالمرارٌ :تضمن أعضاء اللجنة العلمٌة لقسـ المغات
بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف
اإلسم و اللقب
ناٌت إبراهٌم عبد الغانً
بلجٌاللً حورٌة
فاري بوعنانً جمال الحك
لاٌد سلٌمان مراد
رحمانً سعاد
بن عمار نعٌمة
خلٌلً فاطمة الزهرة
بزعالة أحمد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اللغات
رئٌسة المسم
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثلة عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثلة عن األساتذة المحاضرٌن لسم " ب "
ممثلة عن األساتذة المساعدٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المساعدٌن لسم " ب "
الثالثي الثاني 2012

50

قرار مؤرخ في  29أفريل  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  205-84المػػؤرخ فػػي  21ذو القعػػدة  1404الموافػػق  18أوت ،1984

والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميـ التقني في وىراف.

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  500-05الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  27ذي القع ػ ػػدة  1426المواف ػ ػػق  29ديس ػ ػػمبر

 ،2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  32منو،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  210-08الم ػػؤرخ ف ػػي  11رج ػػب  1429المواف ػػق  14جويمي ػػة ،2008

والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني بوىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بتاريخ  13مارس .2012يقــــــــرر

الم ػػادة األول ػػى تطبيق ػػا ألحك ػػاـ الم ػػادة  32م ػػف المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  500-05الم ػػؤرخ ف ػػي  27ذي القع ػػدة
 1426الموافق  29ديسمبر  ،2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة
بتنظيميا وسيرىا ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة

العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف.

الم ػػادة  : 02تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة الميكانيكيػػة بالمدرسػػة العميػػا ألسػػاتذة
التعميـ التكنولوجي بوىراف وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الم ػػادة  : 03تكمػػف مػػديرة الد ارسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير المدرسػػة العميػػا ألسػػاتذة التعمػػيـ
التكنولػػوجي بػػوىراف ،كػػل فيمػػا يخصػػو بتنفيػػذ ىػػذا القػرار الػػذي سينشػػر فػػي النشػرة الرسػػمية لمتػػعميـ

العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في

29

أفريل

2012

ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االميف العاـ دمحم غراس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحك بالمرارٌ :تضمن أعضاء اللجنة العلمٌة لقسـ اليندسة

الميكانيكية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف
اإلسم و اللقب
بن عمار علً
مدنً ٌسعد حبٌب
لٌازٌد عبد الكرٌم

الصفة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الهندسة المٌكانٌكٌة
رئٌس لسم الهندسة المٌانٌكٌة
ممثل عن أساتذة التعلٌم العالً
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بن زعامة حبٌب
عور بنومر
بن عبد هللا توفٌك
حٌرش عمر
لٌتٌم سٌد علً
زناسنً بوجمعة

ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " ب "
ممثل عن األساتذة المساعدٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المساعدٌن لسم " ب "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  29أفريل  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة اإللكترونية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  205-84المػػؤرخ فػػي  21ذو القعػػدة  1404الموافػػق  18أوت ،1984

والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميـ التقني في وىراف.

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  500-05الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  27ذي القع ػ ػػدة  1426المواف ػ ػػق  29ديس ػ ػػمبر

 ،2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  32منو،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  210-08الم ػػؤرخ ف ػػي  11رج ػػب  1429المواف ػػق  14جويمي ػػة ،2008

والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة اإللكترونية بتاريخ  07مارس .2012يقــــــــرر

المػػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  32مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  500-05المػػؤرخ فػػي  27ذي القعػػدة
 1426الموافق  29ديسمبر  ،2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة
بتنظيميا وسيرىا ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة

العممية لقسـ اليندسة اإللكترونية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف.

الم ػػادة  : 02تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة اإللكترونيػػة بالمدرسػػة العميػػا ألسػػاتذة
التعميـ التكنولوجي بوىراف وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الم ػػادة  : 03تكمػػف مػػديرة الد ارسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير المدرسػػة العميػػا ألسػػاتذة التعمػػيـ
التكنولػػوجي بػػوىراف ،كػػل فيمػػا يخصػػو بتنفيػػذ ىػػذا القػرار الػػذي سينشػػر فػػي النشػرة الرسػػمية لمتػػعميـ

العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  29أفريل 2012

ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االميف العاـ دمحم غراس
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ملحك بالمرارٌ :تضمن أعضاء اللجنة العلمٌة لقسـ اليندسة

اإللكترونية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف
اإلسم و اللقب
نننن-
بلعٌدي عبد المادر
هههه-
عبد المالن لخضر
وووو-
شاكر عبد المادر
يييي-
خٌاط منٌر
أأأأأ-
بلمكً خٌرة
ببببب-
رحٌال جلول
تتتتت-
زباش أحمد
ثثثثث-
فراجً أحمد

الصفة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الهندسة اإللكترونٌة
رئٌس لسم الهندسة اإللكترونٌة
ممثل عن أساتذة التعلٌم العالً
ممثل عن أساتذة التعلٌم العالً
ممثلة عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " ب "
ممثل عن األساتذة المساعدٌن لسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  13ماي  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي بعيف تموشنت
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  205-08المػػؤرخ فػػي  9جويميػػة  ،2008والمتضػػمف إنشػػاء مركػػز جػػامعي

بعيف تموشنت،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05مػػؤرخ فػػي  11رجػػب  1426الموافػػق  16أوت  ،2005الػػذي

يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ال سيما الفصل الرابع منو.

 -وبناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لمعيد العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتاريخ 15

نوفمبر .2011

يقـــــــــرر

ربػع مػف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  299-05مػؤرخ فػي  11رجػب 1426
المادة األولى  :تطبيقػا ألحكػاـ الفصػل ال ا

الموافػػق  16أوت  ،2005الػػذي يحػػدد ميػػاـ المركػػز الجػػامعي و القواعػػد الخاصػػة بتنظيمػػو و
سػػيره ،المػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي

لمعيد العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي بعيف تموشنت.

المػ ػػادة  : 02تح ػػدد القائم ػػة اإلس ػػمية ألعض ػػاء المجم ػػس العمم ػػي لمعي ػػد العم ػػوـ اإلقتص ػػادية و التجاري ػػة وعم ػػوـ
التسيير بالمركز الجامعي بعيف تموشنت وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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المػادة  : 03تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير المركز الجامعي بعيف تموشنت ،كل
فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي.

حرر بالجزائر في  13ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحك بالمرار ٌتضمن أعضاء المجلس العلمً لمعيد العموـ اإلقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي بعيف تموشنت
اإلسم واللقب
جدٌدن لحسن
حاشى ٌوسف
عشوري نصر الدٌن
بن وسعد زٌنة
بوعلً عبد المادر

الصفة
مدٌر بالنٌابة لمعهد العلوم اإللتصادٌة و التجارٌة وعلوم التسٌٌر
رئٌس المجلس العلمً لمعهد العلوم اإللتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذة مساعدة لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  13ماي  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء

المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بعيف تموشنت
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  205-08المػػؤرخ فػػي  9جويميػػة  ،2008والمتضػػمف إنشػػاء مركػػز جػػامعي

بعيف تموشنت،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05مػػؤرخ فػػي  11رجػػب  1426الموافػػق  16أوت  ،2005الػػذي

يحدد مياـ المركز جامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ال سيما الفصل الرابع منو.

 وبناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بتاريخ  24أكتوبر .2011يقـــــــــرر
ربػع مػف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  299-05مػؤرخ فػي  11رجػب 1426
المادة األولى  :تطبيقػا ألحكػاـ الفصػل ال ا

الموافق  16أوت  ،2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصػة بتنظيمػو وسػيره،

المػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لمعيػػد
اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بعيف تموشنت.
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الم ػػادة  : 02تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لمعيػػد اآلداب والمغػػات بػػالمركز الجػػامعي بعػػيف
تموشنت وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المػادة  : 03تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير المركز الجامعي بعيف تموشنت ،كل
فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي.

حرر بالجزائر في  13ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار يتضمن أعضاء المجلس العلمي لمعهد
اآلداب و المغات بالمركز الجامعي بعين تموشنت

اإلسم واللقب
بوترفاس بلعباس
بوتفلٌمة سمٌة
جٌاللً بن كروف
عبد الجلٌل مذكور
بوتفلٌمة سمٌة
بلوافً حلٌمة
بن سلٌم عبد الكرٌم

الصفة
مدٌر معهد اآلداب و اللغات
رئٌسة المجلس العلمً لمعهد اآلداب واللغات
رئٌس المسم
أستاذ التعلٌم العالً
أستاذة محاضرة لسم " أ "
أستاذة مساعدة لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  14ماي  2012يتضمف إنشاء جدوؿ فيرسي مركزي
لممذكرات واألطروحات ويحدد كيفيات تزويده واستعمالو

إف وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ رقػ ػػـ  56-85المػ ػػؤرخ فػ ػػي  24جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1405الموافػ ػػق  16مػ ػػارس ،1985

والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  254-98المػؤرخ فػي  24ربيػع الثػاني  1419الموافػق  17أوت ،1998

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ ،ال سػيما المادتػاف
 41و 57منو،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  265-08مػ ػػؤرخ فػ ػػي  17شػ ػػعباف  1429الموافػ ػػق  19أوت ،2008

والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

 وبمقتضى القرار المؤرخ في  23نوفمبر  ،1999والمتعمق بإيداع مذكرات وأطروحات ما بعد التدرج.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا لألحكاـ المػادتيف
الثاني

1419

الموافق

17

 41و57

مػف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  254-98المػؤرخ فػي

24

ربيػع

أوت  ،1998المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىػذا القػرار إلػى

إنشاء جدوؿ فيرسي مركزي لممذكرات واألطروحات وتحديد كيفيات تزويده واستعمالو.

المػادة  : 02ينشأ لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني ،جدوؿ فيرسي مركزي لممذكرات واألطروحات،
يتكوف مف فيرس وقاعدة لمبيانات النصوصية ،يمكف الوصوؿ إلييما عبر موقع بوابة.

المػادة  : 03تمزـ المؤسسات الجامعية بإبالغ عبر البوابة الوطنيػة لوصػف األطروحػات كػل مواضػيع المػذكرات

واألطروحػػات التػػي تػػـ قبوليػػا مػػف طػػرؼ المجمػػس العممػػي لممؤسسػػة ،مباش ػرة بعػػد إنتيػػاء عمميػػات

التسجيل اإلداري.

المػ ػػادة  : 04تم ػػزـ المؤسس ػػات الجامعي ػػة بإي ػػداع عب ػػر البواب ػػة ،نس ػػخة رقمي ػػة ع ػػف الم ػػذكرات واألطروح ػػات بع ػػد
مناقشتيا ،مقابل وصل إيداع.

الم ػػادة  : 05يقػػدـ وصػػل اإليػػداع لممصػػالح المعنيػػة لممؤسسػػة الجامعيػػة ،و يشػػكل إحػػدى وثػػائق ممػػف إسػػتخراج
شيادة النجاح.

الم ػػادة  : 06يسػػمح لكػػل المسػػتعمميف اإلطػػالع عمػػى مضػػموف الفيػػرس ،و يخصػػص اإلطػػالع عمػػى مضػػموف
قاعدة البيانات النصوصية لممؤسسػات الجامعيػة ومؤسسػات البحػث واألسػاتذة البػاحثيف والبػاحثيف

الدائميف وطمبة ما بعد التػدرج ،وليػذا الغػرض ،يمػنح ليػـ رمػز تعريػف شخصػي فػي إطػار النظػاـ

الوطني لمتوثيق اإللكتروني عمى الخط.

المػادة  : 07تمغى أحكاـ القرار المؤرخ في

23

نوفمبر  ،1999والمذكور أعاله.

المػػادة  : 08يكمػػف كػػل مػػف السػػيدات والسػػادة مسػػؤولو مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي والسػػيد مػػدير مركػػز البحػػث فػػي
اإلعػػالـ العممػػي والتقنػػي كػػل فيمػػا يخصػػو ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار الػػذي سينشػػر فػػي النش ػرة الرس ػػمية

لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  14ماي  2012يتضمف إنشاء لجنة وطنية لمموارد الوثائقية
لفائدة مؤسسات التعميـ العالي والبحث ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ رق ػػـ  56-85الم ػػؤرخ ف ػػي  24جم ػػادى الثاني ػػة  1405المواف ػػق  16م ػػارس ،1985

والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني ،المعدؿ والمتمـ،
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 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  188-90المػؤرخ فػي أوؿ ذي الحجػة  1410الموافػق  23جػواف ،1990

والذي يحدد ىياكل اإلدارة المركزية وأجيزتيا في الو ازرات ،ال سيما المادة  18منو،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء لجنة وطنية لمموارد الوثائقية ،ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا.

المػادة  : 02ينشأ لدى وزير التعميـ العالي والبحث العممي لجنة وطنية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسػات التعمػيـ
العالي والبحث ،وتدعى في صمب النص " المجنة ".

المػادة  : 03تكمف المجنة ،بما يمي :

 دراسة الحاجيات الخاصة بقطاع التعميـ العالي والبحث العممي في ميداف التوثيق، تحديد سياسة إقتناء الموارد الوثائقية لقطاع التعميـ العالي والبحث العممي، -ترقية إستراتجية تنمية المنتوج العممي الوطني وتثمينو،

 المشاركة في ترقية نظاـ التوثيق لقطاع التعميـ العالي والبحث العممي، تحديد وسائل دعـ تكويف المكتبييف والوثائقييف والمستعمميف، -المبادرة بأي نص مف شأنو تطوير نظاـ التوثيق الجامعي.

المػادة  : 04تتكوف المجنة مف األعضاء التالية :
-

مديري الشبكات وأنظمة اإلعالـ و اإلتصاؿ الجامعية ،رئيسا،

-

ممثل ( )1عف مديرية التكويف العالي في مرحمة التدرج ،عضوا،

-

ممثل ( )1عف مديرية الدراسات القانونية واألرشيف ،عضوا،

ممثل ( )1عف مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف،عضوا،

ممثل ( )1عف مديرية الشبكات وأنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ الجامعية ،عضوا،

ممثميف ( )2عف المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،أعضاء،
ممثميف ( )2عف مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني ،أعضاء،
ممثميف ( )2عف المكتبات الجامعية عف كل ندوة جيوية ،أعضاء،

المػػادة  : 05يعػػيف أعضػػاء المجنػة بقػرار مػػف وزيػػر التعمػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي لمػدة ثػػالث ( )3سػػنوات قابمػػة
لمتجديد.

المػادة  : 06يمكف لمجنة إنشاء لجاف فرعية جيوية ،كما يمكنيا دعوة خبراء ،عند الحاجة.

المػادة  : 07تجتمع المجنة مرتيف في السنة عمى األقل في دورة عادية بدعوة مف رئيسيا ،كما يمكف أف تجتمػع

فػػي دورة غيػػر عاديػػة بطمػػب مػػف وزيػػر التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي أو مػػف رئيسػػيا أو مػػف ثمثػػي
( )3\2أعضائيا.
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المػادة  : 08تعد المجنة نظاميا الداخمي وتصادؽ عميو في دورتيا األولى ،وترسل نسخة منػو إلػى وزيػر التعمػيـ
العالي والبحث العممي.

المػػادة  : 09يعػػد رئػػيس المجنػػة جػػدوؿ أعمػػاؿ الػػدورات العاديػػة ويرسػػمو إلػػى وزيػػر التعمػػيـ العػػالي لمموافقػػة عميػػو،
ترس ػػل اإلس ػػتدعاءات مص ػػحوبة بج ػػدوؿ األعم ػػاؿ وك ػػل الوث ػػائق الض ػػرورية لس ػػير األش ػػغاؿ إل ػػى

األعضاء خمسة عشرة ( )15يوما عمى األقل قبل التاريخ المقرر لعقد الدورة.

المػادة  : 10تحرر مداوالت المجنة في محضر وتػدوف فػي سػجل خػاص مػرقـ ومؤشػر عميػو مػف طػرؼ الػرئيس
وترسل نسخة عف المحضر إلى وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

المػادة  : 11يضمف مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني الوصػوؿ إلػى الوثػائق مػف طػرؼ المسػتعمميف مػف
خالؿ النظاـ الوطني لمتوثيق عبر الخط.

الم ػػادة  : 12يمػػزـ رؤسػػاء المخػػابر ومسػػؤولو المكتبػػات الجامعيػػة والمسػػتخدميف اآلخ ػريف المػػرخص ليػػـ ،تحػػت
سػػمطة مػػدير المؤسسػػة ،كػػل واحػػد فيمػػا يخصػػو ،بتقػػديـ المسػػاعدة ووضػػع التسػػييالت الضػػرورية
تحػ ػػت تصػ ػػرؼ المسػ ػػتعمميف إلسػ ػػتعماؿ النظػ ػػاـ الػ ػػوطني لمتوثيػ ػػق عبػ ػػر الخػ ػػط (فػ ػػتح الحسػ ػػابات،

التكويف).

المػادة  : 13يتولى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني أمانة المجنة.

المػادة  : 14تقتطع مصاريف سير المجنة مف ميزانية تسيير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني.
الم ػػادة  : 15يكمػػف األمػػيف العػػاـ لػػو ازرة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي بتطبيػػق ىػػذا الق ػرار الػػذي سينشػػر فػػي
النشرة الرسـمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً.

حرر بالجزائر في  14ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  16ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ المكونة
لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  500-05الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  27ذي القع ػ ػػدة  1426المواف ػ ػػق  29ديس ػ ػػمبر

 ،2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  31منو،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  222-08المػ ػػؤرخ فػ ػػي 11رجػ ػػب  1429الموافػ ػػق 14جويميػ ػػة ،2008

والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة.
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يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا تعدؿ وتتمـ المادة  31مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المػؤرخ فػي  27ذي القعػدة

 1426الموافػق  29ديسػػمبر  ،2005والمػػذكور أعػػاله ،ييػدؼ ىػػذا القػرار إلػػى إنشػاء األقسػػاـ المكونػػة لممدرسػػة

الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.

المادة  : 02تنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي ،األقساـ التالية :
 -قسـ تعميـ المشترؾ،

 قسـ اإلحصاء التطبيقي واإلقتصاد القياسي، قسـ مالية السوؽ وحساب المخاطرة، -قسـ اإلقتصاد الكمي واإلستشراؼ.

المػادة  : 03تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي

فػػي مرحمػػة التػػدرج ومػػدير المدرسػػة ،كػػل فيمػػا يخصػػو ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار الػػذي سينشػػر فػػي النش ػرة
الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  16ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ المكونة
لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة مستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  220-98الم ػػؤرخ ف ػػي  13ش ػػعباف  1419المواف ػػق  2ديس ػػمبر ،1998

والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة  1424الم ػ ػ ػوافق  23أوت ،2003

الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمػػـ ،ال سيما المادة

34

منو.

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة

 1424الموافػػق  23أوت  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى

إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية – جامعة مستغانـ–.
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المادة  : 02تنشأ لدى كمية الحقوؽ والعموـ السياسية – جامعة مستغانـ– ،األقساـ التالية :
 -قسـ القانوف العاـ،

 قسـ القانوف الخاص، -قسـ العموـ السياسية.

المػادة  : 03تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي

فػػي مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة مسػػتغانـ ،كػػل فيمػػا يخصػػو ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار الػػذي سينشػػر فػػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  16ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ
المكونة لكمية العموـ والتكنولوجيا لدى جامعة مستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  220-98الم ػػؤرخ ف ػػي  13ش ػػعباف  1419المواف ػػق  2ديس ػػمبر ،1998

والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ و المتمـ،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  279-03المػ ػػؤرخ فػ ػػي  24جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1424الم ػ ػ ػ ػ ػوافق  23أوت

 ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتم ػػـ ،ال سيما المادة  34منو.
يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
 1424الموافق  23أوت  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ والتكنولوجيا – جامعة مستغانـ–.

" المادة  : 02تنشأ لدى كمية العموـ والتكنولوجيا – جامعة مستغانـ– ،األقساـ التالية :
 -قسـ اليندسة الكيربائية،

 -قسـ اليندسة الميكانيكية،

 قسـ اليندسة المدنية و اليندسة المعمارية، قسـ ىندسة الطرائق.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المػادة  : 03تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي

فػػي مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة مسػػتغانـ ،كػػل فيمػػا يخصػػو ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار الػػذي سينشػػر فػػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  16ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ المكونة
لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي لدى جامعة مستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  220-98الم ػػؤرخ ف ػػي  13ش ػػعباف  1419المواف ػػق  2ديس ػػمبر ،1998

والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية  1424الم ػ ػ ػوافق  23أوت ،2003

الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتم ػػـ ،ال سيما المادة  34منو.
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة

 1424الموافػػق  23أوت  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى

إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي – جامعة

مستغانـ–.

" المادة  : 02تنشأ لدى كمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي – جامعة مستغانـ– ،األقساـ التالية :
 قسـ العموـ والتقنيات، -قسـ الفيزياء،

 -قسـ الكيمياء،

 -قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي.

المػادة  : 03تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي

فػي مرحمػػة التػدرج و مػػدير جامعػػة مسػتغانـ ،كػػل فيمػا يخصػػو ،بتنفيػػذ ىػذا القػرار الػذي سينشػػر فػػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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قرار مؤرخ في  16ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ

المكونة لكمية عموـ الطبيعة والحياة لدى جامعة مستغانـ
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  220-98الم ػػؤرخ ف ػػي  13ش ػػعباف  1419المواف ػػق  2ديس ػػمبر ،1998

والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانيػة  1424المػ ػ ػوافق  23أوت ،2003

الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتم ػػـ ،ال سيما المادة  34منو.
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة

 1424الموافػػق  23أوت  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى

إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة والحياة – جامعة مستغانـ–.

" المادة  : 02تنشأ لدى كمية عموـ الطبيعة والحياة – جامعة مستغانـ– ،األقساـ التالية :
 -قسـ البيوتكنولوجيا،

 -قسـ عموـ البحر وتربية األسماؾ.

المػادة  : 03تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث التكويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي

فػػي مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة مسػػتغانـ ،كػػل فيمػػا يخصػػو ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار الػػذي سينشػػر فػػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  16ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ المكونة

لكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة مستغانـ
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  220-98الم ػػؤرخ ف ػػي  13ش ػػعباف  1419المواف ػػق  2ديس ػػمبر ،1998

والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية  1424الموافق  23أوت ،2003

الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34منو.
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة

 1424الموافػق  23أوت  ،2003المعػدؿ و المػتمـ ،والمػذكور أعػاله ،ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى

إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلقتصادية و التجارية و عموـ التسيير –جامعة مستغانـ.-

" المادة  : 02تنشأ لدى كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير – جامعة مستغانـ– ،األقساـ التالية :
 قسـ العموـ اإلقتصادية، قسـ العموـ التجارية، -قسـ عموـ التسيير.

المػادة  : 03تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي

فػي مرحمػػة التػدرج و مػػدير جامعػػة مسػتغانـ ،كػػل فيمػا يخصػػو ،بتنفيػػذ ىػذا القػرار الػذي سينشػػر فػػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  16ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ
المكونة لكمية اآلداب والفنوف لدى جامعة مستغانـ
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  220-98الم ػػؤرخ ف ػػي  13ش ػػعباف  1419المواف ػػق  2ديس ػػمبر ،1998

والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية  1424الموافق  23أوت ،2003

الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34منو.
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة

 1424الموافػق  23أوت  ،2003المعػدؿ و المػتمـ ،والمػذكور أعػاله ،ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى
إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب و الفنوف – جامعة مستغانـ–.
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" المادة  : 02تنشأ لدى كمية اآلداب والفنوف – جامعة مستغانـ– ،األقساـ التالية :
 -قسـ األدب العربي،

 قسـ المغة الفرنسية، قسـ المغة اإلنجميزية، -قسـ الفنوف،

 -قسـ المغة اإلسبانية.

المػادة  : 03يمغى القرار رقـ  113المؤرخ في  01أفريل .1999

المػادة  : 04تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي
فػػي مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة مسػػتغانـ ،كػػل فيمػػا يخصػػو ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار الػػذي سينشػػر فػػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  16ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ المكونة
لمعيد التربية البدنية والرياضية لدى جامعة مستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  220-98الم ػػؤرخ ف ػػي  13ش ػػعباف  1419المواف ػػق  2ديس ػػمبر ،1998

والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية  1424الموافق  23أوت ،2003

الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  58منو.
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  58مف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة

 1424الموافػػق  23أوت  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى

إنشاء األقساـ المكونة لمعيد التربية البدنية والرياضية – جامعة مستػغانـ–.

" المادة  : 02تنشأ لدى المعيد التربية البدنية والرياضية – جامعة مستغانـ– ،األقساـ التالية :
 -قسـ التدريب الرياضي،
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المػادة  : 03تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي

فػػي مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة مسػػتغانـ ،كػػل فيمػػا يخصػػو ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار الػػذي سينشػػر فػػي
النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر بالجزائر في  16ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

قرار مؤرخ في  17ماي  2012يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  149-10مؤرخ في  14جمادي الثانية  1431الموافق  28مػاي ،2010

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  260-94المؤرخ في 19ربيع األوؿ  1415الموافق  27أوت  ،1994و

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  299-05المػؤرخ فػي  11رجػب  1426الموافػق  16أوت  ،2005يحػدد

مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  10منو،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  302-11الم ػػؤرخ ف ػػي  22رمض ػػاف  1432المواف ػػق  22أوت ،2011

والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة ،ال سيما المادة  2منو،
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مػف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  299-05المػؤرخ فػي  11رجػب 1426

المواف ػػق  16أوت  ،2005والم ػػذكور أع ػػاله ،يي ػػدؼ ى ػػذا القػ ػرار إل ػػى تحدي ػػد القائم ػػة اإلس ػػمية
ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة.

المػادة  : 02تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

المػادة  : 03ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لائمة أعضاء مجلس إدارة المركز الجامعً بتٌبازة
 – 1األعضاء المعٌنون:
اإلسم واللمب
 مزعاش نصٌرة زبوج دمحم -بولمان جٌدة

المطاع
الصفة
رئٌسة ممثلة الوزٌر المكلف بالتعلٌم العالً والبحث العلمً
عضو ممثل الوزٌر المكلف بالمالٌة
عضو ممثلة الوزٌر المكلف بالتربٌة الوطنٌة
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 بلواضح خالد أرزلً دمحم وعلً إكروبر كان مهنة مرابط حمٌدة لكمش جمال عٌساوي دمحم حسٌن عمبٌس -عبد الرحمان شاكر

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

 -بولرة سلٌمان

عضو

 -أٌت الصدٌك عماد

عضو

ممثل الوزٌر المكلف بالعمل والتشغٌل والضمان اإلجتماعً
ممثل الوزٌر المكلف بالتكوٌن والتعلٌم المهنٌٌن
ممثل السلطة المكلفة بالوظٌفة العمومٌة
ممثلة السلطة المكلفة بالبحث العلمً
ممثل الوزٌر المكلف بالتجارة
ممثل الوزٌر المكلف بالعدل حافظ األختام
ممثل الوزٌر المكلف بالثمافة
ممثل الوزٌر المكلف اإلتصال
ممثل الوزٌر المكلف بالصناعة و المؤسسات الصغٌرة
والمتوسطة و ترلٌة اإلستثمارات
ممثل الوالً

األعضاء المنتخبون :
اإلسم و اللمب

الصفة

الهٌئة

 زبدي نصر الدٌن -بوراٌو عبد الحمٌد

عضو
عضو

 -بلحٌمر إبراهٌم

عضو

 لوصٌف سعٌد بوغزالة دمحم ناصر ٌونسً دمحم أٌت موهوب محامد رٌاض الزهرة -ملزي السعٌد

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لمعهد العلوم اإلجتماعٌة و اإلنسانٌة
ممثل منتخب عن األساتذة لمعهد اللغة و األدب العربً
ممثل منتخب عن األساتذة لمعهد العلوم اإللتصادٌة والتجارٌة
وعلوم التسٌٌر
ممثل منتخب عن األساتذة لمعهد علوم اإلعالم واإلتصال
ممثل منتخب عن األساتذة لمعهد الحموق والعلوم السٌاسٌة
ممثل منتخب عن سلن األساتذة المساعدٌن
ممثل منتخب عن سلن األساتذة المساعدٌن
ممثل منتخب عن الموظفٌن اإلدارٌٌن والتمنٌٌن وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الموظفٌن اإلدارٌٌن والتمنٌٌن وعمال الخدمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  22ماي  2012يحدد تشكيمة المجنة المكمفة بتقييـ

مستخدمي دعـ البحث المعنييف بعممية اإلدماج في رتبة ميندس بحث
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  149-10مؤرخ في  14جمادي الثانية  1431الموافق  28مػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  260-94المػ ػػؤرخ فػ ػػي فػ ػػي 19ربيػ ػػع األوؿ  1415الموافػ ػػق  27أوت ،1994والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  443-11المؤرخ في أوؿ صفر  1433الموافق  26ديسمبر ،2011والمتضمف القانوف األساسي لمموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة لمستخدمي دعـ البحث ،ال سيما المادة  33منو،
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يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مػف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  443-11المػؤرخ فػي أوؿ صػفر 1433

الموافػػق  26ديسػػمبر  ،2011والمػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى تحديػػد تشػػكيمة المجنػػة
المكمفة بتقييـ مستخدمي دعـ البحث المعنييف بعممية إدماج في رتبة ميندس بحث.

المػادة  : 02تتشكل المجنة المذكورة في المادة األولى أعاله مف األعضاء اآلتية أسماءىـ :
 عباس خالد ،المعيد الوطني لمبحث الزراعي الجزائري، -حاج أعراب عمار ،مركز تطوير الطاقات المتجددة،

 مزياف عبد الكريـ ،مركز الدراسات والبحث في اإلعالـ العممي والتقني، بمحسيف محمود ،مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، -أوجاوت جماؿ ،وحدة تنمية تكنولوجيا السميسيوـ،

 دراي رضواف ،مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، -مسعوداف دمحم ،المعيد الوطني لألبحاث الغابية.

المػادة  : 03يترأس المجنة الوزير المكمف بالبحث العممي أو ممثمو،
وتتكفل المجنة بما يمي :

 -إعداد معايير التقييـ وشبكة التنقيط ذات الصمة بيا،

 -تقييـ مؤىالت وأشغاؿ التطوير التكنولوجي لممترشحيف المعنييف باإلدماج في رتبة ميندس بحث،

 إقتػ ػراح قائم ػػة المترش ػػحيف المقب ػػوليف والمػ ػرتبيف حس ػػب درج ػػة اإلس ػػتحقاؽ لم ػػوزير المكم ػػف بالبح ػػثالعممي.

المػادة  :04يمكف لمجنة أف تستعيف عند الحاجة بأي شخص مف شأنو أف يفيدىا في أشغاليا.
ال يشارؾ ىذا األخير في مداوالت المجنة.

المػادة  :05تضمف مديرية إدارة وتمويل البحث بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي أمانة المجنة.

تتولى األمانة التسيير اإلداري وتحضير أشغاؿ المجنة.

المػادة  : 06ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  22ماي  2012يحدد كيفيات تنظيـ
وسير المجنة المكمفة بتقييـ ميندسي البحث

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  149-10مؤرخ في  14جمادي الثانية  1431الموافق  28مػاي ،2010

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  260-94المػؤرخ فػي 19ربيػع األوؿ  1415الموافػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  443-11المؤرخ في أوؿ صفر  1433الموافق  26ديسمبر ،2011

والمتضمف القانوف األساسي لمموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة لمستخدمي دعـ البحث ،ال سيما المادة

31

يقـــــــــرر

منو،

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  31مف المرسوـ التنفيذي رقـ  443-11المؤرخ أوؿ صفر  1433الموافق
 26ديسمبر  ،2011و المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيـ وسير المجنػة

المكمفة بتقييـ ميندسي البحث والتي تدعى في صمب النص " المجنة "

المػػادة  : 02تتكػػوف المجنػػة مػػف ثالثػػة ( )3بػػاحثيف دائمػػيف ينتمػػوف لرتبػػة أسػػتاذ بحػػث قسػػـ "أ" عمػػى األقػػل ومػػف
ثالثة ( )3ممثميف مف رتب الترقية الخاصة بميندسي البحث.

يترأس المجنة الوزير المكمف بالبحث العممي أو ممثال عنو.

تحدد تشكيمة المجنة بقرار مف الوزير المكمف بالبحث العممي.

المػادة  : 03يعيف أعضاء المجنة الذيف يمثموف مجاالت التطوير التكنولوجي بصفة متوازنة بػالنظر إلػى كفػاءتيـ بقػرار

م ػػف ال ػػوزير المكم ػػف بالبح ػػث العمم ػػي ،لعي ػػدة م ػػدتيا أرب ػػع ( )4س ػػنوات قابم ػػة لمتجدي ػػد مػ ػرة واح ػػدة ب ػػنفس

األشكاؿ.

في حالة إنقطاع عضوية أحد أعضاء المجنة يتـ إستخالفو بعضو جديد بنفس األشكاؿ لممدة المتبقية.

المػادة  : 04وتتكفل المجنة بما يمي :

 -إعداد معايير التقييـ وشبكة التنقيط ذات الصمة بيا،

 تقييـ مؤىالت وأشغاؿ التطوير التكنولوجي لممترشحيف المعنييف باإلدماج في رتبة ميندس بحث، إقتػراح قائمػة التأىبػل لممترشػحيف المقبػوليف والمػرتبيف حسػب درجػة اإلسػتحقاؽ لمػوزير المكمػف بالبحػػثالعممي.

المػادة  : 05تعد المجنة نظاميا الداخمي وتصادؽ عميو أثناء إنعقاد دورتيا األولى.
الم ػػادة  : 06تضػػمف مديريػػة إدارة وتمويػػل البحػػث بالمديريػػة العامػػة لمبحػػث العممػػي والتطػػوير التكنولػػوجي أمانػػة
المجنة.

تتولى األمانة التسيير اإلداري وتحضير أشغاؿ المجنة.

المػادة  : 07ترسل اإلستدعاءات الفردية وجدوؿ األعماؿ مرفقة بكل الوثائق الضرورية إلػى أعضػاء المجنػة مػف
طرؼ أمانة المجنة  15يوما قبل االجتماع.

يجب عمى كل عضو ،تعذر عميو الحضور ،إخطار أمانة المجنة فور تمقيو اإلستدعاء.
يقوـ رئيس المجنة بإيقاؼ العضو الذي يتغيب ثالثة ( )3غيابات حتى لو كانت مبررة.

الم ػػادة  : 08تجتمػػع المجنػػة م ػرة واحػػدة فػػي السػػنة فػػي دورة عاديػػة بنػػاء عمػػى إسػػتدعاء مػػف رئيسػػيا الػػذي يحػػدد
جدوؿ األعماؿ.

يمكف أف تجتمع المجنة في دورة إستثنائية بناء عمى إستدعاء مف رئيسيا.
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الم ػػادة  : 09يتضػػمف ممػػف الترشػػح إلػػى الترقيػػة لرتبػػة مينػػدس بحػػث ،مينػػدس بحػػث مستشػػار ومينػػدس بحػػث
خبير ،عمى الخصوص ما يمي :

 -1طمب يوجو إلى السيد رئيس المجنة مؤشر عميو مف طرؼ رئيس المؤسسة،
 -2تقرير شامل عف نشاطات التطػوير التكنولػوجي لممترشػح تشػمل عمػى الخصػوص العناصػر
اآلتية ومبرراتيا :

 تحسيف ،ضبط وتكييف البرتوكوالت التجريبية،
 تصميـ ،تطوير وتكييف مناىج التحميل،

 المشاركة في تثميف نتائج البحث ونشرىا،
 النماذج ،البرمجيات والخبرات المنجزة،

 ضبط و تكييف التقنيات الجديدة ونقل التكنولوجيات أو المعرفة،
 اإلنتاج واإلشعاع العممي  :منشورات ،مداخالت ،براءات ،تنظيـ ممتقيات وندوات.

المػادة  : 10ال تصح مداوالت المجنة إلى بحضور ثمثي ( )3\2أعضائيا عمى األقل.

تصادؽ المجنة عمى ق ارراتيا باألغمبية البسيطة لألعضاء الحاضريف وىي نيائية غير قابمة لمطعف.
تدوف نتائج أعماؿ المجنة في محضر يمضيو جميع األعضاء الحاضريف وترسل إلى أمانة المجنة.

تعػػد المجنػػة قائمػػة التأىيػػل لممترشػػحيف المقبػػوليف والم ػرتبيف حسػػب درجػػة اإلسػػتحقاؽ وتػػدوف فػػي سػػجل
مؤشر و مرقـ مف طرؼ األمانة.

المػادة  : 11يمكف لمجنة أف تستعيف عند الحاجة بأي شخص مف شأنو أف يفيػدىا في أشغال ػػيا ،ال يشػارؾ ىػذا
األخير في مداوالت المجنة.

المػادة  : 12ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  23ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ المكونة
لمعيد العموـ والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  299-05المػؤرخ فػي  11رجػب  1426الموافػق  16أوت  ،2005يحػدد

مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  30منو،
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 -بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  205-08الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  6رج ػ ػػب  1429المواف ػ ػػق  9جويمي ػ ػػة ،2008

والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت.

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  30مػف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  299-05المػؤرخ فػي  11رجػب 1426

الموافػػق  16أوت  ،2005والم ػػذكور أع ػػاله ،يي ػػدؼ ى ػػذا الق ػرار إل ػػى إنش ػػاء األقس ػػاـ المكون ػػة
لمعيد العموـ والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت.

" المادة  : 02تنشأ لدى معيد العموـ والتكنولوجيا  -المركز الجامعي بعيف تيموشنت ،-األقسػاـ التالية :
 -قسـ اليندسة المدنية،

 قسـ اليندسة الميكانيكية، -قسـ اليندسة الكيربائية،

 -قسـ ىندسة الماء والمحيط.

المػادة  : 03تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي

في مرحمة التدرج ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنت ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي
سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  23ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  23ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ المكونة
لمعيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػؤرخ فػػي  11رجػػب  1426الموافػػق  16أوت  ،2005الػػذي

يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  30منو،

 -بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  205-08الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  6رج ػ ػػب  1429المواف ػ ػػق  9جويمي ػ ػػة ،2008

والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت.

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  30مػف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  299-05المػؤرخ فػي  11رجػب 1426

المواف ػػق  16أوت  ،2005والم ػػذكور أع ػػاله ،يي ػػدؼ ى ػػذا القػػرار إل ػػى إنش ػػاء األقس ػػاـ المكون ػػة

لمعيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت.
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المادة  : 02تنشأ لدى معيد اآلداب و المغات -المركز الجامعي بعيف تيموشنت ،-األقسػاـ التالية :
 قسـ المغة العربية واألدب العربي، -قسـ اآلداب والمغات األجنبية.

المػادة  : 03تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي

في مرحمة التدرج ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنت ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي
سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  23ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  23ماي  2012يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد

العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػؤرخ فػػي  11رجػػب  1426الموافػػق  16أوت  ،2005الػػذي

يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ،ال سيما المادة  30منو،

 -بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  205-08الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  6رج ػ ػػب  1429المواف ػ ػػق  9جويمي ػ ػػة ،2008

والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت.

يقـــــــــرر
المػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػادة  30مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػـ  299-05المػػؤرخ فػػي  11رجػػب 1426

الموافق  16أوت  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلػى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيػد العمػوـ
اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت.

" المادة  : 02تنشأ لدى معيد العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -المركز الجامعي بعيف تيموشػنت-
األقسػاـ التالية :

 قسـ العموـ اإلقتصادية، قسـ عموـ التسيير.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المػادة  : 03تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي

في مرحمة التدرج ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنت ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي
سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  23ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  24ماي  2012يتضمف إعادة تنظيـ
تسمية تخصصات شيادة الدراسات الطبية الخاصة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ رقػػـ  275-71المػػؤرخ فػػي  15شػواؿ  1391الموافػػق  3ديسػػمبر  ،1971والمتضػػمفإحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزيرالتعميـ العالي و البحث العممي.

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تحدد قائمة إعادة تسمية تخصصات شيادة الدراسات الطبية الخاصة بممحق ىذا القرار.
المػادة  : 02ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــ
لائمة تخصصات شهادة الدراسات الطبٌة المتخصصة
التخصصات
الطبٌة
 .1التخذٌر و اإلنعاش
 .2التخذٌر و إنعاش
األطفال

التخصصات
األساسٌة

التخصصات الجراحٌة

 .1التشرٌح العام

 .1الجراحة العامة

 .2التشرٌح المرضً

 .3طب األمراض الملبٌة  .3الكٌمٌاء الحٌوٌة
 .4طب
األمراض الجلدٌة  .4الفٌزٌاء الحٌوٌة
و التناسلٌة

 .1علم األعشاب الطبٌة  .1علم حفظ األسنان
وعالجها
والنباتات الألزهرٌة

 .2جراحة الملب

 .2البٌولوجٌا العٌادٌة

 .2تموٌم األسنان

 .3جراحة عظام الفن
والوجه
 .4جراحة العصاب

 .3الكٌمٌاء التحلٌلٌة

 .3علم األنسجة المدعمة
لألسنان
 .4علم األمراض
وجراحة الفم

 .5الكٌمٌاء العالجٌة

 .5تركٌب األسنان

 .5علم داء
السكري وعلم  .5الهٌموبٌولوجٌا وحمن  .5جراحة العظام
الصماء
الغدد
والرضوض
الدم
واألمراض األٌضٌة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 .6طب األوبئة والطب
الولائً
 .7طب الكبد و الجهاز
الهضمً
 .8طب أمراض النساء
والتولٌد
 .9طب الدم

 .6علوم األنسجة
العٌادٌةواألجنة  .6جراحة األطفال
الوراثٌة
 .7علم المناعة

 .7جراحة الصدر

 .8علم الجراثٌم

 .8جراحة الجهاز البولً  .8علم الصٌدلة

 .9علم الطفٌلٌات
والفطرٌات

 .11األمراض معدٌة

 .11علم الصٌدلة
العٌادٌة

 .11الطب الداخلً

 .11التصوٌر الطبً
وعلم األشعة
 .12الفٌزٌولوجٌة
العٌادٌة و الفحص
الوظٌفً للتمثٌل
الغذائً و التغذٌة
 .13الفٌزٌولجٌة
العٌادٌة والفحص
الوظٌفً لطب الملب
والجهاز التنفسً
وللنشاط
 .14فٌزٌولوجٌة
األعصاب العٌادٌة
والفحص الوظٌفً
للجهاز العصبً

 .12الطب الشرعً
والمانون الطبً
واألخاللٌات
 .13الطب النووي
والتصوٌر الجزٌئً

 .14طب الرٌاضة
 .15الطب الفٌزٌائً
وإعادة التكٌٌف
 .16طب العمل
 .17طب األعصاب
 .18طب الكلى
 .19طب األورام
السرطانٌة
 .21طب العٌون
 .21طب األذن واألنف
والحنجرة
 .22طب األطفال
 .23األمراض الصدرٌة
و السل
 .24األمراض العملٌة
 .25العالج باألشعة
واألورام السرطانٌة
 .26طب المفاصل

 .6الهٌدرولوجٌا وعلوم
األغذٌة
 .7علم األدوٌة
 .9الصٌدالنٌة وعلم
الصٌدلة

 .9جراحة األوعٌة
 .11الجراحة البالستٌكٌة
وإعادة التشكٌل والتجمٌل  .11علم التسمم
وعلم الحروق

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  18جواف  2012يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بالنعامة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

73

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05مػؤرخ فػي  11رجػب  1426الموافػق  16أوت  ،2005الػذي

يحدد مياـ المركز جامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ال سيما الفصل الرابع منو.

 -بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  205-10المػؤرخ فػي  9سػبتمبر  ،2010والمتضػمف إنشػاء مركػز جػامعي

بالنعامة،

 وبناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لممركز الجامعي بالنعامة بتاريخ  9ماي .2012يقـــــــــرر
ربػع مػف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  299-05مػؤرخ فػي  11رجػب 1426
المادة األولى  :تطبيقػا ألحكػاـ الفصػل ال ا

الموافق  16أوت  ،2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصػة بتنظيمػو وسػيره،

المػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا القػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لممركػػز

الجامعي بالنعامة.

المػػادة  : 02تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لممركػػز الجػػامعي بالنعامػػة وفػػق الجػػدوؿ الممحػػق
بيذا القرار.

المػادة  : 03تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير المركز الجامعي بالنعامة ،كػل فيمػا
يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18جواف 2012

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميـ العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحك بالمرار ٌتضمن أعضاء المجلس العلمً لممركز الجامعي بالنعامة
اإلسم واللقب
بوشرٌط كبٌر
مباركً عبد المجٌد
رافعً عبد هللا
دوٌس دمحم
خلواتً صحراوي
جالٌلً أحمد
معروف عبد الرزاق
بداوي دمحم
شرٌطً عبد الكرٌم
إلٌاس عبد المادر

الصفة
مدٌر المركز الجامعً ،رئٌس المجلً العلمً للمركز
مدٌر مساعد
مدٌر مساعد
مدٌر معهد اللغة و األدب العربً
مدٌر معهد الحموق و العلوم السٌاسٌة
رئٌس المجلس العلمً لمعهد اللغة و األدب العربً
رئٌس المجلس العلمً لمعهد الحموق و العلوم السٌاسٌة
ممثل األساتذة المساعدٌن لسم " أ "
أستاذ التعلٌم العالً بجامعة بشار
أستاذ التعلٌم العالً بجامعة سعٌدة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار مؤرخ في  18جواف  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء

المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي بالنعامة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05مػػؤرخ فػػي  11رجػػب  1426الموافػػق  16أوت  ،2005الػػذي

يحدد مياـ المركز جامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ال سيما الفصل الرابع منو.

 -بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  205-10المػؤرخ فػي  9سػبتمبر  ،2010والمتضػمف إنشػاء مركػز جػامعي

بالنعامة،

 وبناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لمعهد اللغة واألدب العربً بتاريخ  9ماي .2012يقـــــــــرر
ربػع مػف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  299-05مػؤرخ فػي  11رجػب 1426
المادة األولى  :تطبيقػا ألحكػاـ الفصػل ال ا

الموافق  16أوت  ،2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصػة بتنظيمػو وسػيره،

المػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لمعهللد
اللغة و األدب العربً بالمركز الجامعي بالنعامة.

المػػادة  : 02تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لمعهللد اللغللة واألدب العربللً بػػالمركز الجػػامعي
بالنعامة وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المػادة  : 03تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومػدير المركػز الجػامعي بالنعامػة ،كػل فيمػا
يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي.

حرر بالجزائر في  18جواف 2012

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميـ العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحك بالمرار ٌتضمن أعضاء المجلس العلمً
اإلسم واللقب
دوٌس دمحم
جالٌلً أحمد
بوعمامة فرٌد
لخضاري صباح

الصفة
مدٌر معهد اللغة و األدب العربً
رئٌس المجلس العلمً لمعهد اللغة و األدب العربً
رئٌس المسم
أستاذة مساعدة لسم " أ "

بداوي دمحم

أستاذ مساعد لسم " أ "

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

75

قرار مؤرخ في  18جواف  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس
العممي لمعيد الحموق والعلوم السٌاسٌة بالمركز الجامعي بالنعامة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05مػػؤرخ فػػي  11رجػػب  1426الموافػػق  16أوت  ،2005الػػذييحدد مياـ المركز جامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ال سيما الفصل الرابع منو.
 بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  205-10المػؤرخ فػي  9سػبتمبر  ،2010والمتضػمف إنشػاء مركػز جػامعيبالنعامة،
 وبناءا عمى محضر إجتماع المجمس العممي لمعهد الحموق والعلوم السٌاسٌة بتاريخ  9ماي .2012يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ الفصل الرابع مف المرسوـ التنفيػذي رقػـ  299-05المػؤرخ فػي  11رجػب 1426

الموافق  16أوت  ،2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصػة بتنظيمػو وسػيره،
المػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لمعهللد
الحموق والعلوم السٌاسٌة بالمركز الجامعي بالنعامة.
المػادة  : 02تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد الحموق والعلوم السٌاسٌة بػالمركز الجػامعي
بالنعامة وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المػادة  : 03تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومدير المركز الجامعي بالنعامة  ،كػل فيمػا
يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي.
حرر بالجزائر في  18جواف 2012
وزير الشباب والرياضة
وزير التعميـ العالي والبحث العممي بالنيابة
ــــــــــــــــــــــــــ
ملحك بالمرار ٌتضمن أعضاء المجلس العلمً لمعيد
الحموق و العلوم السٌاسٌة بالمركز الجامعي بالنعامة
اإلسم واللقب
خلواتً صحراوي
معروف عبد الرزاق
دمحم بدر الدٌن
شرٌف شرٌف
ٌحٌاوي ناصر

هاشمً جٌار

الصفة
مدٌر معهد الحموق و العلوم السٌاسٌة
رئٌس المجلس العلمً لمعهد الحموق و العلوم السٌاسٌة
رئٌس لسم
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
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قرار مؤرخ في  18جواف  2012يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء

المجمس العممي للمدرسة العلٌا ألساتذة التعلٌم التكنولوجً بوهران
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  205-84مػػؤرخ فػػي  21ذو القعػػدة  1404الموافػػق  18أوت ،1984

والمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميـ التقني في وىراف.

 -بمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  260-94المػؤرخ فػػي  19ربيػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت ،1994

والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة  1426الموافػق  24سػبتمبر ،2005

الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما الفصل الثاني منو،
 وبناءا عمى محاضر إنتخابات ممثمي األساتذة لمختمف األسالؾ.يقـــــــــرر

المػػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ الفصػػل الثػػاني مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  500-05المػػؤرخ فػػي  27ذو القعػػدة
 1426الموافق  24سبتمبر  ،2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصػة

بتنظيميا وسيرىا ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضػاء المجمػس

العممي للمدرسة العلٌا ألساتذة التعلٌم التكنولوجً بوهران،

المػادة  : 02تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي للمدرسة العلٌا ألسلاتذة التعللٌم التكنوللوجً بلوهران
وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الم ػػادة  : 03تكمػػف مػػديرة الد ارسػػات لمػػا بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػدير المدرسلللة العلٌلللا ألسلللاتذة التعللللٌم
التكنولوجً بوهران ،كل فيما يخصػو بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي سينشػر فػي النشػرة الرسػػمية لمتعمػيـ

العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18جواف 2012

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميـ العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحك بالمرار ٌتضمن أعضاء المجلس العلمً
للمدرسة العلٌا ألساتذة التعلٌم التكنولوجً بوهران
اإلسم واللقب
بن زٌان عبد البالً
زعنون عبد الوهاب
أمٌر حسٌن
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
مدٌر المدرسة ،رئٌس المجلس العلمً للمدرسة
نائب مدٌر لما بعد التدرج و البحث العلمً
نائب مدٌر الدراسات فً التدرج و الشهادات
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رحٌال جلول
مدنً ٌسعد حبٌب
سراج حبٌب
عبد المالن لخضر
العوفً فتٌحة
بوتٌفور الزهرة
بلجٌاللً حورٌة
بن ٌطو نورٌة
بن عمار علً
مكارتة بلماسم
بلعٌدي عبد المادر
بوعبد السالم حسٌبة
بوروٌنة سمٌرة
ناٌت إبراهٌم عبد الغانً
العصمانً دمحم
الٌازٌد عبد الكرٌم
سعٌدان عبد المادر
بوسالمة دمحم
شاكر عبد المادر
بن عبد هللا توفٌك
سمشة عبد العزٌز
أرٌس عبد المادر
زرٌمات مختار
فاصلة سعاد
شماق مصطفى
فاري بوعنانً جمال الحك
مدنً خالدٌة
بوٌعموب أحمد
بودغن سطمبولً أمٌن
مطاي صلٌحة

نائب مدٌر العاللات الخارجٌة و التكوٌن
رئٌس لسم الهندسة المٌكانٌكٌة
رئٌس لسم الهندسة المدنٌة
رئٌس لسم الهندسة الكهربائٌة
رئٌسة لسم الفٌزٌاء و الكٌمٌاء
رئٌسة لسم المانجمنت
رئٌسة لسم اللغات
رئٌسة لسم الرٌاضٌات و اإلعالم اآللً
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الهندسة المٌكانٌكٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الهندسة المدنٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الهندسة الكهربائٌة
رئٌسة اللجنة العلمٌة لمسم الفٌزٌاء والكٌمٌاء
رئٌسة اللجنة العلمٌة لمسم المانجمنت
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اللغات
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الرٌاضٌات واإلعالم اآللً
مدٌر مخبر تكنولوجٌا البٌئة
مدٌر مخبر الخاصٌات و التظاهرات للمركبات والدارات اإللكترونٌة
مدٌر مخبر المواد
مدٌر مخبر محاكاة ،تحكم ،تحلٌل وصٌانة الشبكات الكهربائٌة
مدٌر مخبر اإلبداع فً األنظمة والمنتجات الصناعٌة
ممثل األساتذة مصف األساتذة لمسم الهندسة المدنٌة
ممثل األساتذة مصف األساتذة لمسم الهندسة المٌكانٌكٌة
ممثل األساتذة مصف األساتذة لمسم الهندسة الكهربائٌة
ممثل األساتذة مصف األساتذة لمسم الفٌزٌاء و الكٌمٌاء
ممثل األساتذة مصف األساتذة لمسم الرٌاضٌات واإلعالم اآللً
ممثل األساتذة مصف األساتذة لمسم اللغات
ممثلة الساتذة المحاضرٌن لسم " ب "
أستاذ بجامعة وهران
أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجٌا بوهران
مدٌرة مكتبة المدرسة العلٌا ألساتذة التعلٌم التكنولوجً بوهران
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار مؤرخ في  24جواف  2012يتضمف تأىيل مؤسسات

التعميـ العالي لضماف التكويف لنيل شيادة الماجستير ويحدد
عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية 2013-2012

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  254-98المػػؤرخ فػػي  24ربيػػع الثػػاني  1424الموافػػق 17أوت 1998

الموافق المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيػل الجػامعي ،المعػدؿ والمػتمـ ،ال سػيما
المادتػػاف  08و 11منو،
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 -بموج ػػب القػ ػرار ال ػػوزاري رق ػػـ  90الم ػػؤرخ ف ػػي  12أفري ػػل  ،2003المح ػػدد كيفي ػػات تنظ ػػيـ مس ػػابقة اإللتح ػػاؽ

بالتكويف لنيل شيادة الماجستير،

 -بناء عمى محضر لجنة التأىيل لمتكويف في الدكتوراه،

 وبناء عمى محاضر الندوات الجيوية لممؤسسات الجامعية لمغرب والوسط والشرؽ.يقـــــــــرر
المادة األولى :تؤىل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي ذكرىا لضماف التكويف لنيل شيادة الماجستير :

 -1الجامعػػات  :الج ازئػػر  ،1الج ازئػػر  ،2الج ازئػػر  ،3بجايػػة ،البميػػدة ،الشػػمف ،الجمفػػة ،األغ ػوا ،
المدية ،بومرداس ،تيزي وزو ،جامعة ىواري بومديف لمعموـ و التكنولوجيا ،قسنطينة ،سطيف،
باتنػػة ،بسػػكرة ،عنابػػة ،المسػػيمة ،قالمػػة ،جيجػػل ،ورقمػػة ،أـ البػواقي ،جامعػػة األميػػر عبػػد القػػادر

لمعم ػػوـ اإلس ػػالمية ،وىػ ػراف ،جامع ػػة العم ػػوـ و التكنولوجي ػػا ب ػػوىراف ،تممس ػػاف ،س ػػيدي بمعب ػػاس،
مستغانـ ،معسكر ،بشار ،سعيدة و أدرار.

 -2الم اركػ ػػز الجامعيػ ػػة  :المركػ ػػز الجػ ػػامعي بػ ػػالبويرة ،خمػ ػػيس مميانػ ػػة ،غردايػ ػػة ،خنشػ ػػمة ،ال ػ ػوادي
والطارؼ.

 -3المػػدارس  :المدرسػػة المتعػػددة العمػػوـ لميندسػػة المعماريػػة و العم ػراف ،المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا
لمعمػػوـ التجاريػػة و الماليػػة ،المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لمفالحػػة ،المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لألشػػغاؿ
المموميػ ػػة ،المدرسػ ػػة الوطنيػ ػػة العميػ ػػا لمػ ػػري ،المدرسػػػة العميػ ػػا لألسػػػاتذة بالقبػ ػػة ،المدرسػػػة العميػ ػػا
لألساتذة ببوزريعة ،المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف.

المػ ػػادة  :02يح ػػدد ع ػػدد المناص ػػب المفتوح ػػة لمتك ػػويف لني ػػل ش ػػيادة الماجس ػػتير بعنػ ػواف الس ػػنة الجامعي ػػة -2012

 ،2013لكػ ػػل مؤسسػ ػػة مػ ػػف مؤسسػ ػػات التعمػ ػػيـ العػ ػػالي المػ ػػذكورة أعػ ػػاله و لكػ ػػل تخصػ ػػص مػ ػػف

التخصصات المعنية ،في الممحق المرفق بيذا القرار.

الم ػػادة  : 03تكمػػف السػػيدة مػػديرة الد ارسػػات لمػػا عبػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ورؤسػػاء مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي
المذكورة أعاله ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر فػي النشػرة الرسػػمية لمتػػعميـ العػالي
والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24جواف 2012

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميـ العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Université d’Alger 01
Postes ouverts
10
15
15

Responsable de la PG
تمٌة عبد الفتاح
دمحمي فرٌدة
سعٌدان على
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Intitulé de la PG
لانون األسرة
حماٌة المستهلن و المنافسة
البٌئة و العمران

Nature
R
R
R
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Université d’Alger 20
Postes ouverts
12
12
12
12

Responsable de la PG
بن لرٌة صالح
شنٌتً دمحم البشٌر
فٌالح دمحم المصطفى
شاٌد سعودي ٌاسمٌنة

12

علً تعوٌنات

10
10+8
14+8
12
12
12
12
12

فرحات بلمان
ممرانً الهاشمً
عروس الزبٌر
دمحم نور الدي جباب
مختار عرٌب
عبد الرحمان بولاف
أحمد موساوي
شاوش حباسة

10

بلماسم رحمانً

12

حسانً مختار

10

سلٌم بابا عمر

10

الطاهري فضٌلة

10

مختار محمصاجً

Intitulé de la PG
اآلثار اإلسالمٌة
األثار المدٌمة
صٌانة و ترمٌم اللمى األثرٌة
أثار ما لبل التارٌخ
التربٌة الخاصة (العناٌة بذوي اإلحتٌاجات
الخاصة)
علم النفس اإلجتماعً
علم اإلجتماع  ،التنظٌمات و المناجمنت
علم اإلجتماع الدٌنً
فلسفة عربٌة إسالمٌة
فلسفة سٌاسٌة و إجتماعٌة
فلسفة غربٌة معاصرة
المنطك و العلوم المعرفٌة
التارٌخ المعاصر
العاللات الحضارٌة بٌن ضفتً البحر
المتوسط فً الفترة المدٌمة ? تارٌخ لدٌم
التارٌخ الحدٌث
ااإلتجاهات المعاصرة فً الترجمة ?
عربً/فرنسً/عربً
الترجمة و تعدد التخصصات ?
عربً/إسبانً/عربً
الدراسات الترجمٌة الحدٌثة ?
عربً/إنجلٌزي

Nature
R
R
R
R

Domaine

R
H
H
H
H
R
R
R
H

SHS

H
H

R

8

AIT YAHIA Karima

Littérature et civilisation
espagnoles

H

10+6
10+6
10

مصطفى فاسً
عبد المادر بوزٌدة
سٌدي دمحم بوعٌاد دباغ

األدب اإلفرٌمً
لضاٌا اآلداب و الدراسات النمدٌة و الممارنة
تعلٌمٌة اللغة العربٌة – لسانٌات تطبٌمٌة

H
R
H

LLE

LLA

Université d’Alger 03
Postes ouverts

Responsable de la PG

Intitulé de la PG

Nature

12
12
12
12
12

الداوي الشٌخ
علً خالفً
بن حمودة محبوب
زغدار أحمد
الطٌب ٌاسٌن

11

محمود إبرالن

10
10
10
12
12
12

شاوش رمضان زبٌر
ٌخلف فاٌزة
عزوق الخٌر
دمحم رضا مزوي
دمحم شلبً
أمحند برلوق

إدارة الموارد البشرٌة
علوم إلتصادٌة ? إلتصاد الخدمات
تسوٌك العملٌات المصرفٌة و المالٌة
دراسة محاسبٌة و جبائٌة و تدلٌك
اإلدارة المالٌة للمؤسسات
السٌنما و التلفزٌون و علوم اإلتصال
الجدٌدة
اإلتصال البٌنً
سٌمٌولوجٌا اإلتصال
التشرٌعات اإلعالمٌة
الدراسات السٌاسٌة الممارنة
الدراسات اإلفرٌمٌة
العاللات الدولٌة ? دراسات إستراتٌجٌة

R
R
H
H
H
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Domaine

SEG C

R
R
R
R
R
R
R

الثالثي الثاني 2012

DSP

80

SHS

R
R
H

إدارة الجماعات المحلٌة
الدراسات اآلسٌوٌة
النشاط البدنً الرٌاضً التربوي

سرٌر عبد هللا رابح
إسماعٌل دبش
بوخراز رضوان

10
10
1:

Université de Bejaia
Domaine

Nature
R
R
R

TEC

R
R
R
R

SNV
R

SHS
SEGC

H
R

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Génie des procédés : Génie des
SADOUN Tahar
polymères
Génie des procédés : Génie des
MAKHLOUFI Laïd
chimique
Génie civil:materiaux et
CHELOUAH Nasser
structures
Automatique et traitement du
MENDILBoubekeur
signal
Genie electrique:
ZEBBOUDJ Youcef
Electrotechnique
Biologie : Ecologie et
SIDI Hachemi
environnement
Bilogie : Ingenierie biochimique
BENABDESSELAM Fadila
et biotechnologies
Alimentation et technologie
ZAIDI Farid
alimentaire
Sociologie : sociologie de
l’nvironnement : sociologie des ZEMMOUR Zine Eddine
organisations et travail
Sciences de gestion : gestion
ARABI Khelloudja
des entreprises

Postes ouverts
8
8
6
6
9
6
8
8
8
8

Université de Blida
Domaine

SNV

LLA

Nature

R

R
R

SHS

H
R
R

81

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Sciences agronomique :
ALLAL BENFEKIH Leïla
biodiversité bioprotection
Nutrition et transformation des
BENHADJA Lynda
aliments
Sciences agronomique : option
BENCHABANE Messaoud
: phytopathologie
Sciences vétérinaires :
RAHAL Karim
épidémiologie animale
Sciences veterinaries:
microbiologie médicales des MENOUERI Mohamed Nabil
maladies zoonotiques
Biologies : biotechnolgie
SAIDI Fairouz
végétales

Postes ouverts
8
6
6
6
8
6

تحمٌك المخطوطات
علم اإلجتماع اإلتصال
علم اإلجتماع التنظٌم و العمل
علم اإلجتماع تنمٌة الموارد البشرٌة
علم إجتماع التربٌة
علم النفس العٌادي

لعبٌدي بوعبد هللا
رابح درواش
لاسٌمً ناصر
ًالفضٌل رتٌم
عثمان فكار
نادٌة شرادي

12
10
10
10
10
8

Psychologie : psychologie
cognitive

SAM Nadia

10

المٌاس فً علم النفس و التربٌة

بوسالم عبد العزٌز

10
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SEGC

R
R

علم التسٌٌر ? إدارة األعمال
العلوم اإللتصادٌة ? نمود مالٌة وبنون
علوم تجارٌة ? تسوٌك
علوم تجارٌة ? محاسبة و تدلٌك

فالح دمحم
رزبك كمال – خضراوي سامٌة
ناصر مراد
دراوسً مسعود

10
10
10
10

Université de Chlef
Domaine

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

SHS

H

التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة ? علم النشاط
البدنً الرٌاضً التربوي

ًرشٌد أوباج

10

Responsable de la PG

Postes ouverts

GUESMI Kamel

6

KHARROUBI Mohamed

6

Université de Djelf
Domaine

Nature

TEC

H

SE

H

Intitulé de la PG
Génie électrique : automatique
avancée
Sciences des matériaux :
chimie physique des matériaux
et nanomatériaux

Université de Laghoua
Domaine

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

SHS

R
H
H
H

علوم التربٌة ? علم النفس التربوي
لسانٌات اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك
لضاٌا األدب و الدراسات النمدٌة

بورلٌبة داود
الطٌب دبه
ًسلٌمان بن عل

British and American Studies

KAID BERRAHAL Fatiha

9
10
12
8

GOUAL Mohamed Sayah

6

ZAIDI Ali

6

LLA
LLE

R
TEC

H

Génie Civil : géoinformation et
management
Génie civil : matériaux
composites et cacul de
structures

Université de Médea
Domaine
DSP
SEGC
LLE

Nature
R
R
H

Intitulé de la PG
المانون الدولً لحموق اإلنسان

Responsable de la PG

Finace et maonaie

BOUFASSA Slimane

اللغة العربٌة و الدراسات المرآنٌة

BOULAMAALI Nadhir

ABOUHANI Ali

Postes ouverts
15
10
10

Université de Boumerdes
Domaine
SEGC

Nature
R
H

Intitulé de la PG
علوم التسٌٌر ? محاسبة
ًالعلوم اإللتصادٌة ? اإللتصاد الكم

Responsable de la PG Postes ouverts
شعٌب شنوف
10
أوسرٌر منور
10

Université de Tizi Ouzou
Domaine

82

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

H

Automatique : optimisation et
commande des systèmes

MAIDI Ahmed

6
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R
R
R
TEC

R
R
R
R
R

Génie civil : modélisation et
calcule non linéare
Electrotechnique : entrainement
électrique
Automatique : traitement
d’image et reconnaissance de
forme

BOUAFIA Youcef

6

CHAIBI Rachid

10

DIAF Moussa

6

Electronique : téléditection

AMEUR Soltane

6

Electronique :
microélectronique
Génie mécanique : sciences
des matériaux
Architecture et développement
durable
Génie civil : structures et
matériaux
Economie et finance
internationale

BELKAID Mohammed
Saïd

6

AZEM Saïd

6

DAHLI Mohamed

6

HANNACHI Naceur
Eddine

8

GUENDOUZI Brahim

10

SEGC

R

LLE

H

Anglais : études culturelles

ZERAR Sabrina

12

R

Sciences éducation : sciences
sociale

BOUKERMA AGHELLAL
Fatima Zohra

8

علم النفس العمل و التنظٌم

خلفان رشٌد

Langue et littérature arabe

BOUDJEMAA Chetouane

12
10

Critique littéraire
comptemporaire

ًآمنة بلعل

10

علوم اللغة ? لغوٌات

10
8
8

SHS

H
R
R
LLA

SNV

R
R
H

األدب و الطفل فً الجزائر

صالح بلعٌد
زاهٌة طراحة
نورة بعٌو

R

Ecologie animale : interaction
plantes animaux dans les
écosystèmes naturels et cultivés

MEDDOUB BASSAAD
Ferroudja

10

R

Ecologie végétale appliquée et
gestion de l’environnement

SADDOUDI Ali Ahmed
Djamila

10

Critique culturelle

Université des Sciences et de Technologies Houari-Boumediène
Domaine

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

H

Electrotechnique : systèmes
electro-énergitiques

BOUAZABIA Slimane

6

NIBOU Djamel

8

AIT SAADA Mebrouk

6

TALEB Ahmed mourad

6

LOUNIS Azeddine

6

AHMED BENYAHIA Ali

8

BOUHADEF Khedidja

6

DJABALLAH Mohamed

8

R
R
R
R
TEC
R
R
R
83

Sciences de matériaux : Génie
des surfaces
Génie mécaique : procédés
énergétiques option : thermo
énergétique
Génie des procédés : génie de
l’environnement
Génie des matériaux : Structures et
propriétés dess matériaux

Construction en mécanique et
en génie civil : matériaux
avancés en construction
Génie mécanique : mécanique
énergétique et milieu poreux
Mathématique : statistique
mathématique et probabilities

2012 الثالثي الثاني

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

R

Mathématique : recherché
opérationnelle

AIDER Méziane

8

R

Mathématiques : arithmétiques,
codage et combinatoire

BENSEBAA Boualem

6

H

Géologie : géologie des bassins
sédimentaires

TETTAHAR Abdellah

6

MI
STU

Centre Universitaire de Bouira
Domaine

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

علوم التسٌٌر ? إدارة األعمال

محند واعمر على زٌان

12

Lettre et langue arabe :
rhéthorique et critique littéraire

SAADOUNE Salem

8

SEGC
H
LLA

R

Centre Universitaire de Khemis-Miliana
Domaine

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

SNV

H

Sciences de la nature de
l’environnement : ressources
en sol, eau et environnement

DOUAOUI Abdelkader

8

Centre Universitaire de Ghardaïa
Domaine
SEGC

Nature

H

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

تارٌخ حدٌث و معاصر ? العاللات الثمافٌة
والتجارٌة بٌن المغرب اإلسالمً ودول
 م19>0-1=82 ? إفرٌمٌا جنوب الصحراء

صالح بوسلٌم

10

Postes ouverts

ENS Bouzaréah
Domaine
LLA

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

H

لسانٌات النص و تحلٌل الخطاب

نصر الدٌن بن زروق

H
H
R
SHS

R
R

التارٌخ الوسٌط ? الحٌاة العلمٌة و المذهبٌة
فً المغرب و المشرق فً العصر الوسٌط
الفلسفة الغربٌة
ًتارٌخ حدٌث و معاصرة ? دراسات ف
تارٌخ العالم الحدٌث و المعاصر
فلسفة التربٌة
التهٌئة اإلللٌمٌة ? الجغرافٌا

6

عالل خالد الكبٌر
ًعبد المادر توم

6

بن عدة عبد المجٌد

6

ًعبد هللا لل
ًدمحم مرسل

6
6

6

NB / LA Présente annexe annule et remplace la précédente de l’arrêté N° 186
du 24 juin 2012.

ENSA Ex : EPAU
Domaine Fillière Nature
TEC

TEC-ST

R

Intitulé de la PG
Architecture : urbanisme et ville
durable

Responsable de la
PG

Postes
ouverts

DJELAL Nadia

8

Architecture : qualité
84
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R

H

environnementale, architecture
et paysages

CHABBI-CHEMROUK
Naima

6

KASSAB Tsouria

6

Conservation et préservation du
patrimoine architectural et
urbain

ENSSCF Ex : ESC
Domaine

Nature
R

SEGC

R
R

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

DADDI-ADDOUN
Nacer

7

KECHAD Rabah

7

LALAOUI Amor

7

Sciences commerciales et
financières : comptabilité, audit
et contrôle
Sciences commerciales et
fiancières : management
Sciences commerciales et
fiancières : marketing

ENSA Ex : INA
Domaine

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

SNV

Sciences
du sol

Sciences du sol : prédologie
et mise en valeur des terres

DRIDI Bachir

6

ENSTP Ex : ENTP
Domaine

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

TEC

R

Géni civil (matériaux publics) :
matériaux et structures

HADID Mohamed

6

ENSH de Blida
Domaine

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

TEC

R

Aménagement hydraulique/
hydraulique urbaine : génie de
l’eau

SALAH Boualem

6

Université de d’Oran
Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes
ouverts

SE

informatique

R

Ingénierie des systèmes
complexes et multimédia

SENOUCI Mohammed

6

H

Bioethique

EL KEBIR Fatima Zohra

Physiologie des plantes

BELKHODJA Moulay

6
6

BOUTIBA Zitouni

6

KIHAL Mebrouk

6

SAHBI Mohamed

6

SNV

85

biologie

R

Bibliothéconomie

H
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marin
Microbiologie fondamentale
et appliquée
Techniques de
documentation et société de
l’information
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Langue et
littérature
anglaise

Langue et
littérature
arabe

H

H

R
SSH

philosophie
H

géographie

H
H

Littérature et civilisation
nord américaine

MOULFI Leïla

12

BRAHIM Ali

10

ABDELKHALEK Rachid

8

BENMALEK Hasen

8

SEKRANE Abdelkader
METAHRI Safia

8
12
10

SOUARIT Benameur

10

HAMADI Hamid
SAIM Abdelhakim

10
10
10

TAHRAOUI Fatima

6

TRACHE Sidi Mohammed

6

التربٌة الخاصة

DJALTI Bachir

Evaluation et assessment

BENTAHER Bachir

عل النفس األسري

MANSOURI Abdelhak

10
8
10

Les moyens d’investigation
et les techniques
thérapeutiques en
psychologie clinique et
pathologique

MEKKI Mohamed

10

النظرٌة األدبٌة الحدٌثة و أسالٌب
الشعرٌة
المعجمٌة و صناعة المعجم
األدب الجزائري فً ضوء المناهج
النمدٌة المعاصرة
أدب عربً لدٌم ? الجذور و المثافمة
بالغة المرآن دراسة فً األسالٌب
الداللة فً المستوٌات اللسانٌة

BOUAZZA Abdelkader

Les philosophies
anglosaxonnes

الفلسفة األلمانٌة المعاصرة
النمد و لضاٌا المنهج فً الفلسفة
)فلسفة األخالق (التسامح و المواطنة
Le littoral : patrimoine,
aménagement, gestion
et durabilités
Villes : mobilités spatiales et
dynamiques urbaines

EZZAOUI Omar

psychologe

R

Sciences
islamiques

H

المعامالت المالٌة بٌن الشرٌعة والمانون

DJEMAI Leïla

10

H

Cultures et sociétés

GHERID Djamel

10

R

Institutions et pouvoirs en
Algérie et au Maghreb,
discours et cultures

YALAOUI Ahmed

10

H

traduction

TOUHAMI Wissam

10

Sociologie
traduction

Université des Sciences et de la Technologies d’Oran
Domaine

SE

Filière

Physique

Intitulé de la PG

Responsable de
la PG

R

Plasmas et conversion d’énergie

BELASRI Ahmed

Postes
ouverts
6

R

Modélisation des systèmes
physiques

EL CHIKH Mokhtar

6

R

Sciences des matériaux, application
capteurs pour environnement et
énergie renouvelable

HAMZAOUI Saad

Traitement des surfaces et sciences
des matériaux

HIADSI Saïd

R

Modélisation, optimisation et
évaluation des performances des
systèmes

BELKADI Khaled

R

Simulation et intelligence artificielle

R

informatique
86
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6
4
6

BENYETTOU
Mohamed

6
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TEC

Electrothechn
-ique
Chimie
indsutrielle

H

R

Maintenance et contrôle des
convertisseurs d’énergie électrique

BENDIABDELLAH
Azzedine

Elaboration et durabilité des écomatériaux minéraux

KACIMI Larbi

6
6

Université De Tlemcen
Responsable de la Postes
PG
ouverts

Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

TEC

architecture

H

La ville, patrimoine et urbanisme

GHOMARI Fouad

المانون العام المعمك

BENSAHLA Benali

8
12

R

Droit privé approfondi

HAMIDOU Zakia ép.
TCHOUAR

12

H

التراث الالمادي الجزائري

MENGNOUNIF Chaib

6

الدراسات الداللٌة العربٌة
اللسانٌات العامة ? النظرٌة و التطبٌك

BOUALI Abdenaceur
CHIKHI Nouria

10
10

H

النمد العربً المعاصر

LARABI Lakhder

10

R

ًعلم اإلجتماع السٌاسً و الدٌن

MEZOUAR Belakhder

10

Philosophie

H

الفلسفة المعاصرة و لضاٌا المنهج

BOUDOUMA
Abdelkader

10

Psychologie

H

التربٌة المدرسٌة و اإلدماج المتعلم

BOUGHAZI Taher

12

Psychlogie
clinique

H

Impasse relationnelle et
dysfonctionnements corporels

ATTAR-MEHCERBET
Afifa

5

Innovation et entrepreneuriat

BENHABIB Abderrezak

6

R

Econométrie bancaire et financière

BENBOUZIANE
Mohammed

6

TCHOUAR Kheîr-eddine

6

R

Management stratégique et
intélligence économique
Système d’information
communication en entreprise

BENDIABDELLAH
Abdesslam

6

Gestion des finances publiques

BARKA Zine

6

Economie quantitative

BELMOKADDEM
Mostefa

6

Droit
Histoire
Langue et
littérature
arabe
Sociologie

SSH
Sciences
commerciales
Sciences de
gestion

Sciences
économiques

R

Analyse des institutions et du
développeement

BOUNOUA Chaïb

6

Traduction

R

تعلٌمٌة اللغات والمصطلحاتٌة

DERRAGHI Zoubir

10

R

السٌاسات الممارنة

TACHMA Boumediene

12

H

Statistiques sociales

HAMZA CHERIF Ali

10

H

العلوم اإلسالمٌة ومناهج البحث

MOUSSOUNI Mohamed

10

Sciences
politques
Sciences
sociales
Sciences
islamiques

Université De Sidi Bel Abbes
Domaine

Filière

Nature

Electronique
TEC
Génie civil
87
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Responsable de la Postes
PG
ouverts

Intitulé de la PG
Microélectronique

BENAMARA Zineb

6

Eco-matériaux et développement
durable

GHEMBAZA
MOULAY Smain

6
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SNV

R

biologie
Sociologie
Droit

H
H
R

histroire
H
Langue et
littérature
anglaise

H

SSH
Langue et
littérature
arabe

H

Biodiversité et conservation des
zones humides

KERFOUF Ahmed

BELARBI Ménaouar
التغٌٌر الثمافً والهوٌة المحلٌة
BOUDALI Mohamed
Droit des medias
ًالتصوف و الصوفٌة والزواٌا الدٌنٌة ف
 الجزائر وبالد المغرب من الوجود العثمانً الىMEKAHLI Mohamed
ًاإلحتالل األوروب

6
10
20
6

ًالجزائر و العالم المتوسطً خالل العهد العثمان

SAHRAOUI
Abdelkader

10

تارٌخ الدبلوماسٌة و العاللات الدولٌة خالل
المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن

CHAKROUN Djilali

10

Didactique de l’anglais langue
étrangère

MELOUK Mohamed

12

Post Colonial Woman Literature
Written in English

BEDJAOUI Fawzia

9

اللسانٌات و مدارسها التطبٌمٌة
الشعر الجزائري الحدٌث فً ضوء النمد
الجزائري الحدٌث

BELBACHIR Lahcen

8

MELLAH Benadji

10

لضاٌا تسٌٌر النحو العربً بٌن المدٌم و الحدٌث

MOBAREK
Abdelkader

10

نظرٌة األدب والمناهج النمدٌة المعاصرة

AMARA Boudjemaa

8

Université de Mostaganem
Domaine

Filière

TEC

SNV

Responsable de la Postes
PG
ouverts

Nature

Intitulé de la PG

Génie
mécanique

H

Modélisation, simulation
numérique et calculs scientifiques
appliqués

Sciences de la
mer

H

Connaissance, valorisation et
gestion de la biodiversité marine
cotière (CVGBMC)

SOUALILI Dina Lila

6

Sciences de
l’information et
de la
communication

H

Magister communication et
langage

BENSBIA Abdelhak
abderrahmane

6

droit

H

Droit civil fondamental

MEZIANE Mohamed
Amine

12

Sciences de
gestion

H

Marketing et management des
entreprises

BRAINIS Abdelkader

8

Langue et
littérature
arabe

H

النمد المغاربً – التراث و الحداثة

KADA Mohamed

10

اللسانٌات التطبٌمٌة و تعلٌمٌة اللغات

BENACEUR Hanifi

Psychologie

R

Le pschologie scolaire et ses
applications

HENNI Elhadj Ahmed

8

philosophie

H

فكر عربً معاصر

BENDJEDIA
Mohamed

8

SSH

H

OUINAS Djamel

6

15

Université de Mascara
Responsable de la Postes
PG
ouverts

Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

TEC

Langue et
littérature
arabe

H

الرواٌة الجزائرٌة فً ضوء المناهج النمدٌة
المعاصرة

88
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CHERIT Senouci

8
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SNV

Sciences
économiques

H

Economie sociale et
developpement économique

MOKHTARI Fayçal

8

Université de Béchar
Domaine

Filière

Nature

SE

Chimie
organique

R

Mathématiques

R

TEC

Génie
mécanique

H

SNV

Bilogie

R
R

SSH

Langue et
littérature
arabe

H

Responsable de la Postes
PG
ouverts

Intitulé de la PG
Séparation chirale

BELBOUKHARI
Nasser

6

Mathématique appliquées

CHIKER Elmezouar
Zouaoui

8

BENZEGAOU Ali

6

MOUSSAOUI
Abdellah

8

TEHRIRCHI
Mohamed

10

Calcul et optimisation en
micanique
Microbiologie et sécurité
sanitaire des aliments
الشعرٌة فً الخطاب الروائً الجزائري

األدب الجزائري عبر فضاء اإلنترنت "إبداعا
ABDENNOUR Brahim
"ونمدا

6

Université de Saïda
Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

SSH

Droit

H

ًالمانون اإلجرائً الجزائ

Responsable de la Postes
PG
ouverts
NEGADI Hafid

12

Université d’Adrar
Responsable de la Postes
PG
ouverts

Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

TEC

Physique
énergitique

R

Modélisation et simulation en
énergétique

BENATIALLAH Ali

10

Droit

H

Droit privé fondamental

HAMLIL Salah

16

R

فمه و أصوله

AZZEDINE Yahia

10

R

ًفمه مالك

DEBBAGH Mohamed

10

Sociologie

R

علم إجتماع تنظٌم و عمل

BOUKEMICHE Laala

10

histoire

H

التارٌخ اإلجتماعً و الثمافً المغاربً عبر
العصور

BOUSSEFSAF
Abdelkrim

12

Sciences
islamiques

SSH

Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique d’Oran
Domaine

SE

89

Responsable de la Postes
PG
ouverts

Filière

Nature

Intitulé de la PG

Physique
chimie

H

Ingénierie des nano matériaux
et simulation numérique

ZANOUN
Abdelouahab

Caractérisation des matériaux
par spectroscopie électronique
et photonique

BOUSLAMA
M’Hammed

Physique des
matériaux

H
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mathématiques
R

Analyse mathématique et
numérique pour l’optimisation
et les équations aux dérivées
partielles

BENAHMED
Boubakeur

6

Université de Cosntantine
Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

DSP
SEGC
SNV
SM

Droit privé

H
H
R
R

Contrat et responsabilité

MI

Economie
Agronomie
Physique
Informatique

Génie civil
Electronique

ST

STU

Genie des
procédés
Gestion des
villes

R

R

Economie et gestion publique
Technologie alimentaire
Sciences des matériaux

Magister en informatique «système
d’information avancés et
BATOUCHE
technologies web, systèmes
CHAOUKI
distribués et méthodes formelles»
Magistère en génie civil en trois
options « matériaux, structures et SAMAI Mohmed LaÏd
sols »

08
12

R

Génie électrique

LAROUSSI Toufik

12

R

Génie des procédés appliqué au
traitement des eaux

BOUDEBOUS
Saadoun

06

R

Gestion des villes et gouvernance

BENMISSI Ahcène

12

Aménagement du térritoire et
environnement
Ressources minirales et
énergitiques

GHANEM
Abdelghanie

12

MARMI Ramdane

14

Géographie

R

Géologie

H

Architecture
et urbain
Architecture
et patrimoine

Responsable de la Postes
PG
ouverts
YONSI NADIA HADAD
20
CHERABI Abdelaziz
12
NAMOUNE Hacène
08
KHALFALAH Omar
12

R

Projets urbain

LAIBI Belkacem

10

R

Strategies de preservation du
patrimoine

RIBOUH Bachir

10

Université de Sétif
Domaine

Filière

Nature

SNV

Agronomie

H

SHS
SEGC

علم اإلجتماع
علوم التسٌٌر
المانون العام
المانون الخاص

H
H
R
R

علم إجتماع التنظٌم و العمل
الحوكمة و مالٌة المؤسسة
لانون البٌئة
لانون األعمال

مٌلود سفاري
روابحً عبد الناصر
لشهب جازٌة
بلمامً عمر

10
10
15
15

R

Génie chimique

NACEF Saci

06

R

Génie des polymères

BENANIBA Med Taha

06

DSP

ST

Génie des
procédés
Génie des
polymères

Intitulé de la PG

Responsable de la PG

Postes ouverts

Génétique et amélioration
BENMAHAMMED Amar
des plantes

08

Université de Batna
Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la
PG

SNV
DSP
SHS

Agronomie

H

Entomologie agricole et forestière

LOMBARKIA Nadia

لانون خاص
علم النفس

H
H

لانون الملكٌة الفكرٌة
علم النفس المدرسً و تطبٌماته

رحاب شادٌة
بن فلٌس خدٌجة

90
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Postes
ouverts
08
20
10
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STU

Architecture

H

Ville et paysages

AICHOUR Boujemaa

LLA

اللغة العربٌة وأدابه
لسانٌات

H
H

ًاألدب العالمً الجزائري باللسان الفرنس
اللسانٌات العربٌة

ضٌف عبد السالم
دمحم بوعمامة

Génie civil

H

Ouvrages d’art en zone sismique

DEMAGH Kamel

Electronique

R

Electronique avancée

BOUGHECHAL Nour
eddine

15

R

Electricité industrielle

BENAGGOUNE Saïd

08

R

Génie des systèmes industriel

MOUSS Kinza Nadia

08

ST

Génie
électrique
Génie
industriel

10
12
15
07

Université de Biskra
Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la
PG

Postes
ouverts

DSP

العلوم السٌاسٌة
اللسانٌات و اللغة
العربٌة
علم النفس

R

عاللات دولٌة وإستراتٌجٌة

ًعمر فرحات

10

R

اللسانٌات و اللغة العربٌة

صالح الدٌن مالوي

10

H

SHS

علم اإلجتماع

R

SEGC

إلتصاد

H

علم النفس العمل و التنظٌم
علم إجتماع العمل و التنظٌم
علم اإلجتماع التربٌة
األسواق المالٌة و البورصات

نور الدٌن تاورٌرٌت
العمبً األزهر
نور الدٌن زمام
راٌس حدة

12
1:
1:
12

MI

Informatique

R

Data mining et multimédia (D2M)

BABAHENINI
Mohamed Chaouki

2=

Architecture
et urbanisme

H

BELAKEHAL
Azeddine

2=

ZEMMOURI
Noureddine

12

ALKAM Djamel

2=

LLA

R
STU

architecture
R

Patrimoine urbanin et
architerctural aux aurès et au
Sahara
Architecture, formes, ambiances
et développement durable
Etablissement humain dans les
milieux arides et semi-arides

Université d’Annaba
Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la
PG

Postes
ouverts

SHS

علم النفس

H

إدارة ضغوط العمل

لعرٌط بشٌر

10

ST

Métallurgie
et génie des
matériaux

H

Mise en formes des métaux et
alliages

ZAAF Mohamed

06

MI

Informatique

R

Informatique embarquée

BOUDOUR Rachid

04

Architecture

R

Patrimoine bati et développement
urbain durable

BOULAKROUNE
HEDDYA-DJEGHAR
Aïcha

10

Hydrogéologie

H

Ressources en eau et pollution

DJABRI Larbi

07

STU

Université de M’Sila
Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la
PG

Postes
ouverts

DSP

المانون الخاص
العلوم السٌاسٌة

H
H

لانون األسرة
الدراسات السٌاسٌة الممارنة

عرابً أحمد
نور الدٌن دخان

08
15
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SHS

علوم التربٌة

H

اإلرشاد والتوجٌه النفسً والتربوي

عمور عمر

12

STU

GTU

H

Gestion écologique de
l’environnement urbain

KHALFALLAH
Boudjemaa

12

Université de Guelma
Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la
PG

Postes
ouverts

LLA

علوم اللسان

H

لضاٌا اللسانٌات الحدٌثة

شعالل رشٌد

12

Responsable de la
PG
الطاهر بلعٌور
عبد الفتاح بوخمخم

Postes
ouverts
10
08

Responsable de la
PG
HAMDI-AISSA
Baelhadj
دادن عبد الوهاب
بن دمحم دمحم
دمحم الساسً الشاٌب

Postes
ouverts

Université de jijel
Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

SHS
SEGC

علم إجتماع
علوم التسٌٌر

R
R

علم إجتماع التربٌة
إدارة مالٌة إدارة الموارد البشرٌة

Université d’Ouargla
Domaine

Filière

Nature

SNV

Biologie

H

SEGC
DSP
SSH

علوم إلتصادٌة
الحموق
علم التربٌة
اللغة العربٌة
وآدابها
اللغة العربٌة
علوم اللسان
Géosciences

H
H
H

Eco-pédologie et
environnement
مالٌة دولٌة
حموق اإلنسان و الحرٌات العامة
علم النفس التربوي

H

النمد المغربً المدٌم

بلماسم مالكٌة

10

H
R

تعلٌمٌة اللغة العربٌة و تعلمها
البالغة األسلوبٌة

عٌسانً عبد المجٌد
أحمد بلخضر

15
15

H

Géologie de reservoirs

HACINI Messaoud

04

Responsable de la
PG

Postes
ouverts

SAHEB menaouar

08

BENGHADBANE
Foued

10

Postes
ouverts

LLA

STU

Intitulé de la PG

08
15
10
15

Université d’Oum El Bouaghi
Domaine

Filière

Nature

SNV

Ecologie

H

GTU

GTU

H

Intitulé de la PG
Ecologie des eco-systèmes
aquatiques
Aménagement, urbanisme
et développement local

Université EAK de Cosntantine
Domaine

Filière
ًتارٌخ إسالم

SHS

92

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la
PG

H

الحٌاة اإللتصادٌة واإلجتماعٌة فً المشرق
)<م9>-;00/ه180-1( ًاإلسالم

فرلانً دمحم

الكتاب و السنة

H

عمٌدة
األدب المدٌم

H
H

2012 الثالثي الثاني

اإلتجاهات المعاصرة فً التفسٌر وعلوم
المرآن
ًالتصوف اإلسالم
ًاألدب المغربً و األندلس

2=

ًشباٌكً الجمع

2;

عبد الوهاب فرحات
زٌنب بوصبٌعة

12
10
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LLA

SEGC

اللغة العربٌة
والدراسات المرآنٌة

H

النحو و الصرف

ًاإللتصاد اإلسالم

H

ًإلتصاد إسالم

دهبٌة بوروٌس

10

ًالسعٌد دراج

12

Centre Universitaire de Khenchela
Domaine

Filière

Nature

Intitulé de la PG

Responsable de la
PG

Postes
ouverts

SEGC

Finance

R

Gestion financière

DARBOUCHE Med
Tahar

08

Responsable de la
PG
رحمانً إبراهٌم
علً أجمو

Postes
ouverts
20
5

Responsable de la
PG

Postes
ouverts

TADJINE Aïcha

06

ARBOUCHE Fodil

08

Centre Universitaire d’El Oued
Domaine

Filière

DSP
SHS

لانون خاص
تارٌخ

Nature

Intitulé de la PG
لانون األحوال الشخصٌة
التارٌخ الحدٌث و المعاصر

H
R

Centre Universitaire d’E Tarf
Domaine

SNV

93

Filière

Nature

Intitulé de la PG

Biologie animale
environnementale

H

Eco-toxicologie et
évaluation du risque

Agronomie

2012 الثالثي الثاني

H

Elevage des ruminants et
monogastriques en zones
difficiles
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مقرر مؤرخ في  04أفريل  2012يحدد تشكيمة لجنة
التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة تبسة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في  01ديسمبر  ،1990والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدؿ والمتمـ، -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التشػ ػريعي رق ػػـ  07-94الم ػػؤرخ ف ػػي  7ذو الحج ػػة  1414المواف ػػق  18م ػػاي ،1994

والمتعمق بشرو اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4جانفي  ،2009والمتضمف

إنشاء جامعة تبسة،

 -بموجػػب الق ػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  28رمضػػاف  1408الموافػػق  15مػػاي  ،1988والمتض ػػمف

كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 بنػػاء عمػػى الق ػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أفتكوف محل مسابقة،
 -وبناء عمى إقتراح السيد مدير جامعة تبسة.

يقـــــــــرر
المػػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  34الفقػرة  7مػػف المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  236-10المػػؤرخ فػػي  28شػواؿ
 1431الموافػق  7أكتػػوبر  ،2010المعػدؿ و المػػتمـ و المػػذكور أعػاله ،ييػػدؼ ىػذا المقػػرر إلػػى
تشكيل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية لدى جامعة تبسة.

المػادة  : 02تتشكل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية لدى جامعة تبسة مف :
 السيد ،حسونات ناصر ،جامعة تبسة ،رئيسا، -السيد ،أحريز عاطف ،جامعة تبسة ،عضوا،

 السيد ،بوضرسة غاني ،جامعة تبسة ،عضوا، -السيد ،دحداح عثماف ،جامعة تبسة ،عضوا،

 -السيد ،فارس عبد الحميد ،مديرية السكف والتجييزات العمومية ،عضوا،

المػادة  : 03يكمف السيد مدير جامعة تبسة بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.

حرر بالجزائر في  04أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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مقرر مؤرخ في  04أفريل  2012يحدد تشكيمة لجنة
التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة تيزي وزو

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في  01ديسمبر  ،1990والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدؿ والمتمـ، -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التشػ ػريعي رق ػػـ  07-94الم ػػؤرخ ف ػػي  7ذو الحج ػػة  1414المواف ػػق  18م ػػاي ،1994

والمتعمق بشرو اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  139-89المػػؤرخ فػػي  29ذي الحجػػة  1409الموافػػق أوؿ أوت ،1989

والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو،

 -بموجػػب الق ػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  28رمضػػاف  1408الموافػػق  15مػػاي  ،1988والمتض ػػمف

كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاءا عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 وبناء عمى إقتراح السيد مدير جامعة تيزي وزو.يقـــــــــرر

المػػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  34الفقػرة  7مػػف المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  236-10المػػؤرخ فػػي  28شػواؿ
 1431الموافػق  7أكتػػوبر  ،2010المعػدؿ و المػػتمـ و المػػذكور أعػاله ،ييػػدؼ ىػذا المقػػرر إلػػى
تشكيل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية لدى جامعة تيزي وزو.

المػادة  : 02تتشكل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية لدى جامعة تيزي وزو مف :
 السيد ،أحمد زايد إدير ،جامعة تيزي وزو ،رئيسا، -السيد ،عامر سمطاف ،جامعة تيزي وزو ،عضوا،

 -السيد ،ولد رابح مبروؾ ،جامعة تيزي وزو ،عضوا،

 السيد ،بف حسيف العربي ،مديرية السكف والتجييزات العمومية ،والية تيزي وزو ،عضوا السيد ،حداد تمازغة ،مديرية السكف و لتجييزات العمومية ،والية تيزي وزو ،عضوا، السيدة ،قادر ويزة ،مديرة الحماية المدنية والية تيزي وزو ،عضوا، السيدة ،أيت عامر فريدة ،جامعة تيزي وزو ،عضواالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المػادة  : 03يكمف السيد مدير جامعة تيزي وزو بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.

حرر بالجزائر في  04أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  59مؤرخ في  04أفريل  2012يحدد تشكمية لجنة

تحكيـ المسابقات المعمارية لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في  01ديسمبر  ،1990والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدؿ والمتمـ، -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التشػ ػريعي رق ػػـ  07-94الم ػػؤرخ ف ػػي  7ذو الحج ػػة  1414المواف ػػق  18م ػػاي ،1994

والمتعمق بشرو اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  500-05المػؤرخ فػي  2ديسػمبر  ،2001الػدي يحػدد ميػاـ المدرسػة خػارج

الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا،

 -بموجػػب الق ػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  28رمضػػاف  1408الموافػػق  15مػػاي  ،1988والمتض ػػمف

كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاءا عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 وبناء عمى إقتراح السيد مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.يقـــــــــرر
المػػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  34الفقػرة  7مػػف المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  236-10المػػؤرخ فػػي  28شػواؿ
 1431الموافػػق  7أكتػػوبر  ،2010المع ػػدؿ والمػػتمـ والم ػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ى ػػذا المقػػرر إل ػػى
تشكيل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

المػادة  : 02تتشكل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات مف :
 -السيد ،بالي عبد الرحماف ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،رئيسا،
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 -السيدة ،شيخ عائشة ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،عضوا،

 السيد ،بوعبد هللا مبروؾ ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،عضوا، -السيدة ،كتاب رتيبة ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،عضوا،

 -السيد ،بف بريكة دمحم ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،عضوا،

المػادة  : 03يكمف السيد مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.

حرر بالجزائر في  04أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  60مؤرخ في  04أفريل  2012يحدد تشكمية لجنة تحكيـ

المسابقات المعمارية لدى الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في  01ديسمبر  ،1990والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدؿ والمتمـ، -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التشػ ػريعي رق ػػـ  07-94الم ػػؤرخ ف ػػي  7ذو الحج ػػة  1414المواف ػػق  18م ػػاي ،1994

والمتعمق بشرو اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  137-98المػ ػػؤرخ فػ ػػي  06محػ ػػرـ  1419الموافػ ػػق  03مػ ػػاي ،1998

والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا،

 -بموجػػب الق ػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  28رمضػػاف  1408الموافػػق  15مػػاي  ،1988والمتض ػػمف

كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاء عمػػى الق ػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 وبناء عمى إقتراح السيد المدير العاـ لموكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.يقـــــــــرر

المػػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  34الفقػرة  7مػػف المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  236-10المػػؤرخ فػػي  28شػواؿ
 1431الموافػػق  7أكتػػوبر  ،2010المع ػػدؿ والمػػتمـ والم ػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ى ػػذا المقػػرر إل ػػى
تش ػػكيل لجن ػػة تحك ػػيـ المس ػػابقات المعماري ػػة ل ػػدى الوكال ػػة الوطني ػػة لتثم ػػيف نت ػػائج البح ػػث والتنمي ػػة

التكنولوجية.
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الم ػ ػػادة  : 02تتشػ ػػكل لجنػ ػػة تحكػ ػػيـ المسػ ػػابقات المعماريػ ػػة لػ ػػدى الوكالػػػة الوطنيػػػة لتثمػ ػػيف نتػػػائج البحػػػث والتنميػ ػػة
التكنولوجية مف :

 -السيد ،نصر الديف بيار ،مديرية البناء والتعمير ،والية الجزائر ،رئيسا،

 السيد ،كماؿ دبز ،مديرية السكف والتجييزات العمومية ،والية الجزائر ،عضوا، -السيد ،نزيـ بف نونيش ،المجمس الوطني لمميندسيف المعمارييف ،عضوا،

 -السيد ،رفيق دالي باي ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية  ،عضوا،

المػادة  : 03يكمف السيد المدير العاـ لموكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنميػة التكنولوجيػة بتنفيػذ أحكػاـ ىػذا
المقرر.

حرر بالجزائر في  04أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــ
مقرر رقـ  61مؤرخ في  04أفريل  2012يحدد تشكيمة
لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة أدرار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في  01ديسمبر  ،1990والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدؿ والمتمـ، -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التش ػريعي رقػػـ  07-94المػػؤرخ فػػي  7ذي الحجػػة  1414الموافػػق  18م ػػاي ،1994

والمتعمق بشرو اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  269-01الم ػػؤرخ ف ػػي  30جم ػػادى الثاني ػػة  1422المواف ػػق  18س ػػبتمبر

 ،2001والمتضمف إنشاء جامعة أدرار،

 -بموجػػب الق ػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  28رمضػػاف  1408الموافػػق  15مػػاي  ،1988والمتض ػػمف

كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاءا عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 وبناء عمى إقتراح السيد مدير جامعة أدرار.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــــــرر
المػػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  34الفقػرة  7مػػف المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  236-10المػػؤرخ فػػي  28شػواؿ
 1431الموافػػق  7أكتػػوبر  ،2010المع ػػدؿ والمػػتمـ والم ػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ى ػػذا المقػػرر إل ػػى
تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة أدرار.

المػادة  : 02تتشكل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية لدى جامعة أدرار مف :
 -السيد ،باحماوي عبد هللا ،جامعة أدرار ،رئيسا،

 -السيد ،عبد الجميل أدمحم ،جامعة أدرار ،عضوا،

 -السيد ،موالي عمار حساف ،جامعة أدرار ،مستخمفا،

 -السيد ،بف حمو أحمد ،مديرية التعمير والبناء ،والية أدرار ،عضوا،

 السيد ،بف أحمد عبد القادر ،مديرية التعمير والبناء ،والية أدرار ،مستخمفا، -السيد ،كداش مراد ،مديرية الحماية المدنية ،لوالية أدرار ،عضوا،

 -السبد أبشيش مجيد ،مديرية الحماية المدنية ،لوالية أدرار ،عضوا مستخمفا،

 السيد ،مخموفي عبد الكريـ ،مديرية السكف والتجييزات العمومية ،والية أدرار ،عضوا، -السيدة ،بكراوي أـ كمتوـ ،ىيئة المراقبة التقنية لمبناء ،والية أدرار ،عضوا،

 السيد ،زناقي الميدي نور األميف ،ىيئة المراقبة التقنية لمبناء ،والية أدرار ،مستخمفا، السيد ،دحاج عبد الرحماف ،ىيئة الميندسيف ،والية أدرار ،عضوا، -السيد ،أقوجيل الحاج ،ىيئة الميندسيف ،والية أدرار ،مستخمفا،

المػادة  : 03يكمف السيد مدير جامعة أدرار بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.

حرر بالجزائر في  04أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــ

مقرر رقـ  62مؤرخ في  04أفريل  2012يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ
لممسابقات المعمارية لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى األمػػر رقػػـ  27-75المػػؤرخ فػػي  17ربيػػع الثػػاني  1395الموافػػق  29افريػػل  ،1975والمتضػػمف

إنشاء جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،

 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في  01ديسمبر  ،1990والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدؿ والمتمـ، -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التش ػريعي رقػػـ  07-94المػػؤرخ فػػي  7ذي الحجػػة  1414الموافػػق  18م ػػاي ،1994

والمتعمق بشرو اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بموجػػب الق ػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  28رمضػػاف  1408الموافػػق  15مػػاي  ،1988والمتض ػػمف

كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 بنػػاءا عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أفتكوف محل مسابقة،
 وبناء عمى إقتراح السيد مدير جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.يقـــــــــرر

المػػادة األولػػى  :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  34الفقػرة  7مػػف المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  236-10المػػؤرخ فػػي  28شػواؿ
 1431الموافػػق  7أكتػػوبر  ،2010المع ػػدؿ والمػػتمـ والم ػػذكور أعػػاله ،ييػػدؼ ى ػػذا المقػػرر إل ػػى
تشكيل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

المػادة  : 02تتشكل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا مف :
 السيد ،حمزاوي سعد الديف جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،رئيسا، -السيد دريش زوبير جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،عضوا،

 السيد براشد نصر الديف جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،عضوا، -السيد كرابة دمحم أميف جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،عضوا،

 السيد بف كمة سيدي دمحم جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،عضوا، السيد عمي حسوف عمي جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،عضوا، -السيد بوقادير داوود جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،عضوا،

المػادة  : 03يكمف السيد مدير جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.
حرر بالجزائر في  04أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقـ  64مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتيزي وزو  -حسناوة -

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػى اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف إبتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبنػػاء عمػػى اإلرسػػاؿ رقػػـ /213ـ.خ.ج.ت.ح 2012/المػػؤرخ فػػي  25مػػارس  2012لمسػػيد مػػدير الخػػدمات

الجامعيػػة بتيػػزي وزو حسػػناوة والمتعمػػق بطمػػب تػػرخيص إلغػػاء المػػنح المؤقػػت (الحصػػص رقػػـ  2و )7الصػػادر
بتاريخ  25ديسمبر .2011

يقـــــــــرر

المادة األولػى :تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  114الفقػرة  7مػف المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  236-10المػؤرخ فػي  28شػواؿ

 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت (الحصص

رقـ  2و )7المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو حسػناوة
بعنواف السنة المالية  2012الصادر بجريدة " الجزائر نيوز " بتاريخ  25ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتيزي وزو حسناوة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــ

مقرر رقـ  65مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة
الوطنية المحدودة رقـ /02ـ.خ.ج.ت.ح 2012/المعمف عنيا
مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتيزي وزو  -حسناوة -

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزةلمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،
 بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾالمؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديريالخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
 وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /213ـ.خ.ج.ت.ح 2012/المؤرخ في  25مارس  2012لمسيد مدير الخدماتالجامعية بتيزي وزو حسناوة والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ
/02ـ.خ.ج.ت.ح 2012/الصادرة بتاريخ  8أكتوبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مػف المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  236-10المػؤرخ فػي  28شػواؿ
 1431الموافػػق  7أكتػػوبر  ،2010المعػػدؿ والمػػتمـ والمػػذكور أعػػاله ،تمغػػى المناقصػػة الوطنيػػة
المح ػػدودة رق ػػـ /02ـ.خ.ج.ت.ح 2012/المتعمقػ ػة بنق ػػل الطمب ػػة الج ػػامعييف لمديري ػػة الخ ػػدمات
الجامعية تيزي وزو حسناوة بعنواف السنة المالية  2012الصادر بجريدة " الجزائر نيوز " بتاريخ
 08أكتوبر .2011
المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتيزي وزو حسناوة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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مقرر رقـ  66مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بالجزائر وسط

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتض ػػى القػ ػرار ال ػػوزاري المش ػػترؾ الم ػػؤرخ ف ػػي  29ديس ػػمبر  ،2011ال ػػذي يع ػػدؿ و ي ػػتمـ القػ ػرار ال ػػوزاري

المشترؾ المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسػمبر  2004والمتضػمف إنشػاء مػديريات الخػدمات

الجامعية و تحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرسػاؿ المػؤرخ فػي  26مػارس  2012لمسػيد مػدير الخػدمات الجامعيػة بػالجزائر وسػط والمتعمػق

بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  10أكتوبر .2011
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مػف المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  236-10المػؤرخ فػي  28شػواؿ

 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت المتعمق
بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بالجزائر وسػط بعنػواف السػنة الماليػة

 2012الصادر بكل مف جريدة "  " la Tribuneو"النيار" بتاريخ  10أكتوبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بالجزائر وسط بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

104

مقرر رقـ  67مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /02ـ.خ.ج.ج.ش 2012/والمنح المؤقت المعمف عنيما مف قبل
مديرية الخدمات الجامعية بالجزائر شرؽ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزةلمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،
 بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾالمؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديريالخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
 وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بالجزائر شرؽ والمتعمقبطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /02ـ.خ.ج.ج.ش 2012/الصادرة بتاريخ  21سبتمبر
 2011والمنح المؤقت الصادر بتاريخ  11إلى  17ديسمبر .2011
يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /02ـ.خ.ج.ج.ش 2012/الصادرة بكل مف جريدة "أخبار اليوـ" و" " nouvelle républiqueبتاريخ
 21سبتمبر  2011والمنح المؤقت الصادر بػ ػ "  "BOMOPبتاريخ  11إلى  17ديسمبر  2011المتعمقاف
بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بالجزائر شرؽ بعنواف السنة المالية .2012
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المػادة  :02يكمف مدير الخدمات الجامعية بالجزائر شرؽ بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  68مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية ببجاية
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفيػػػذي رق ػػـ  84-95المػػػؤرخ ف ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415المواف ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتض ػػى القػ ػرار ال ػػوزاري المش ػػترؾ الم ػػؤرخ ف ػػي  29ديس ػػمبر  ،2011ال ػػذي يع ػػدؿ و ي ػػتمـ القػ ػرار ال ػػوزاري

المشترؾ المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسػمبر  2004والمتضػمف إنشػاء مػديريات الخػدمات

الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبنػػاء عمػػى اإلرسػػاؿ المػػؤرخ فػػي  25مػػارس  2012لمسػػيد مػػدير الخػػدمات الجامعيػػة ببجايػػة والمتعمػػق بطمػػب

ترخيص إلغاء المنح المؤقت (حصة رقـ  15و.)16

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مػف المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  236-10المػؤرخ فػي  28شػواؿ

 1431المواف ػػق  7أكت ػػوبر  ،2010المع ػػدؿ و الم ػػتمـ و الم ػػذكور أع ػػاله ،يمغ ػػى الم ػػنح المؤق ػػت

(حصة رقـ  )،16،15المتعمق بنقل الطمبة الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعيػة ببجايػة بعنػواف
السنة المالية .2012
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المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية ببجاية بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  69مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية ببجاية
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزةلمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،
 بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾالمؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديريالخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
 وبنػػاء عمػػى اإلرسػػاؿ المػػؤرخ فػػي  29مػػارس  2012لمسػػيد مػػدير الخػػدمات الجامعيػػة ببجايػػة والمتعمػػق بطمػػبتػػرخيص إلغػػاء المػػنح المؤقػػت (حصػػة رقػػـ  )1الصػػادر بتػػاريخ  11أكتػػوبر  2011والمػػنح المؤقػػت (الحصػػة
رقـ )7الصادر بتاريخ  10ديسمبر .2011
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يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مػف المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  236-10المػؤرخ فػي  28شػواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت (حصػة

رقـ  )1الصادر بجريدة "المستقبل" بتاريخ  11أكتوبر  ،2011والمنح المؤقت (الحصة رقـ )7
الصػػادر بجريػػدة " المغػػرب" بتػػاريخ  10ديسػػمبر  ،2011المتعمقػػاف بتمػػويف المطػػاعـ الجامعيػػة
التابعة لمديرية الخدمات الجامعية ببجاية بعنواف السنة المالية .2012

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية ببجاية بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــ

مقرر رقـ  70مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة

الوطنية المحدودة رقـ /01ـ.خ.ج.ع.د 2011/المعمف عنيا مف قبل
مديرية الخدمات الجامعية بعيف الدفمى

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  84-95الم ػػؤرخ ف ػػي  21شػ ػواؿ  1415المواف ػػق  22م ػػارس  ،1995و

المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
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 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /44ـ.خ.ج.ع.د 2012/المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بعيف الدفمى والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /01ـ.خ.ج.ع.د2011/

الصادرة بتاريخ  6ديسمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية المحدودة

رقـ /01ـ.خ.ج.ع.د 2011/المتعمقة بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بعيف
الدفمى بعنواف السنة المالية  2012الصادرة بكل مف جريدة "المجاىد األسبوعي" بتاريخ  6إلى  13ديسمبر
 ،2011و" "Les débatsبتاريخ  7ديسمبر ..2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بعيف الدفمى بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مقرر رقـ  71مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بالبميدة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
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 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبنػاء عمػػى اإلرسػاؿ المػػؤرخ فػي  27مػػارس  2012لمسػيد مػػدير الخػدمات الجامعيػػة بالبميػدة والمتعمػػق بطمػػب

تػػرخيص إلغػػاء المػػنح المؤقػػت الحصػػص رقػػـ (3 ،1ـ(9 ،)3-2-1/ـ )4-3-2/الصػػادر بتػػاريخ  15نػػوفمبر
.2011

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مػف المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  236-10المػؤرخ فػي  28شػواؿ

 1431المواف ػػق  7أكت ػػوبر  ،2010المع ػػدؿ و الم ػػتمـ والم ػػذكور أع ػػاله ،يمغ ػػى الم ػػنح المؤق ػػت

الحصػػص رقػػـ (3 ،1ـ(9 ،)3-2-1/ـ )4-3-2/المتعمػػق بتمػػويف المطػػاعـ الجامعيػػة التابعػػة

لمديريػ ػػة الخػ ػػدمات الجامعيػ ػػة بالبميػ ػػدة بعن ػ ػواف السػ ػػنة الماليػ ػػة  2012الصػ ػػادر بكػ ػػل مػ ػػف جريػ ػػدة
" " Tribune des lecteursو"المشوار السياسي" بتاريخ  15نوفمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بالبميدة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  72مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بالبميدة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،
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 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  ،2004والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبنػاء عمػػى اإلرسػاؿ المػػؤرخ فػي  27مػػارس  2012لمسػيد مػػدير الخػدمات الجامعيػػة بالبميػدة والمتعمػػق بطمػػب

ترخيص إلغاء المنح المؤقت (الحصص مف رقـ  1إلى  )15الصادر بتاريخ  29ديسمبر .2011
يقـــــــــرر

المادة األولػى :تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  114الفقػرة  7مػف المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  236-10المػؤرخ فػي  28شػواؿ

 1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر  ،2010المعػ ػػدؿ و المػ ػػتمـ و المػ ػػذكور أعػ ػػاله ،يمغػ ػػى المػ ػػنح المؤقػ ػػت

(الحص ػػص م ػػف رق ػػـ  1إل ػػى  )15المتعم ػػق بنق ػػل الطمب ػػة الج ػػامعييف بالبمي ػػدة بعنػ ػواف الس ػػنة المالي ػػة
 2012الصادر بكل مف جريدة "  "Compétitionوجريدة "اليوم" بتاريخ  29ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بالبميدة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  73مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /02ـ.خ.ج.ج 2012/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بالجمفة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتض ػػى القػ ػرار ال ػػوزاري المش ػػترؾ الم ػػؤرخ ف ػػي  29ديس ػػمبر  ،2011ال ػػذي يع ػػدؿ و ي ػػتمـ القػ ػرار ال ػػوزاري

المشترؾ المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  ،2004والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات

الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومتتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /24ـ.خ.ج.ج 2012/المؤرخ في  25مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بالجمفة والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /02ـ.خ.ج.ج2012/

الصادرة بتاريخ  17أكتوبر .2011

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية

المحدودة المتعمقة بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بالجمفة بعنواف
السنة المالية  2012الصادرة بكل مف جريدة " "Planète sportبتاريخ  17أكتوبر 2011

و"صوت األحرار" بتاريخ  19أكتوبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بالجمفة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  74مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية ببومرداس

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

112

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  ،2004والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -بناء عمى اإلرساؿ رقـ /44ـ.خ.ج.ب 2012/المؤرخ في  26مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية ببومرداس والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت (حصة النقل الحضري) الصادر بتاريخ 14

ديسمبر .2011

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت المتعمق
بنقل الطمبة الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعية ببومرداس (حصة النقل الحضري) بعنواف السنة

المالية  2012الصادر بجريدة "أخبار األسبوع" بتاريخ  14ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية ببومرداس بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقـ  75مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية ببومرداس

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  ،2004والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /44ـ.خ.ج.ب 2012/المؤرخ في  26مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية ببومرداس والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الحصص رقـ ( 04ـ(09 ،08 ،)3ـ )2-1
و 10الصادر بتاريخ  04جانفي .2012

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح

المؤقت المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية ببومرداس
لمحصص رقـ ( 04ـ(09 ،08 ،)3ـ  )3-1و 10بعنواف السنة المالية  2012الصادر
بػ" "BOMOPبتاريخ  04جانفي .2012

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية ببومرداس بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقـ  76مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /01ـ.خ.ج.ت.و 2012/والمنح المؤقت المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات
الجامعية بتيزي وزو وسط

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزةلمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،
 بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾالمؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  ،2004والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديريالخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
 وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /180ـ.خ.ج.ت.و 2012/المؤرخ في  25مارس  2012لمسيد مدير الخدماتالجامعية بتيزي وزو وسط والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ
/01ـ.خ.ج.ت.و 2012/الصادرة بتاريخ  21اوت  ،2011والمنح المؤقت الصادر بتاريخ  08ديسمبر
.2011
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية
المحدودة رقـ /01ـ.خ.ج.ت.و 2012/الصادرة بجريدة ""la dépêche de Kabylie
بتاريخ  21اوت  2011و"اليوـ" بتاريخ  08ديسمبر  ،2011والمنح المؤقت الصادرة بجريدة
"الحوار" بتاريخ  08ديسمبر  ،2011المتعمقة بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات
الجامعية تيزي وزو وسط بعنواف السنة المالية .2012
المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتيزي وزو وسط بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  77مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بالجزائر غرب

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  ،2004والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بالجزائر غرب والمتعمق

بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  29ديسمبر .2011
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مػف المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  236-10المػؤرخ فػي  28شػواؿ

 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمػذكور أعػاله ،يمغػى المػنح المؤقػت المتعمػق
بتمويف المطاعـ الجامعيػة التابعػة لمديريػة الخػدمات الجامعيػة بػالجزائر غػرب بعنػواف السػنة الماليػة

 2012الصادر بجريدة "أخبار اليوـ" بتاريخ  29ديسمبر .2011

المػادة  :02يكمف مدير الخدمات الجامعية بالجزائر غرب بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  78مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ / 01ـ.خ.ج.و 2012/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بالوادي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /75ـ.خ.ج.و 2012/المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بالوادي والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /01ـ.خ.ج .و.2012/
يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة

الوطنية المحدودة رقـ /01ـ.خ.ج.و ،2012/المتعمقة بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة

لمديرية الخدمات الجامعية بالوادي بعنواف السنة المالية .2012

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بالوادي بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  79مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بأـ البواقي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بأـ البواقي والمتعمق

بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  07ديسمبر .2011
يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بأـ البواقي بعنواف السنة

المالية  2012الصادر بكل مف جريدة "النصر" بتاريخ  31ديسمبر  2011و""L'index
بتاريخ  04جانفي ، 2012

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية باـ البواقي بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  80مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بأـ البواقي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتض ػػى القػ ػرار ال ػػوزاري المش ػػترؾ الم ػػؤرخ ف ػػي  29ديس ػػمبر  ،2011ال ػػذي يع ػػدؿ و ي ػػتمـ القػ ػرار ال ػػوزاري

المشترؾ المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسػمبر  2004والمتضػمف إنشػاء مػديريات الخػدمات

الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -بناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بأـ البواقي والمتعمق بطمب

ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  07ديسمبر .2011
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

المتعمق بنقل الطمبة الجامعييف بأـ البواقي بعنواف السنة المالية  2012الصادر بكل مف
جريدة "النصر" بتاريخ  07ديسمبر  2011و" "L'Indexبتاريخ  10ديسمبر ،2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية باـ البواقي بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  81مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػى اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف إبتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط والمتعمق

بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  10ديسمبر .2011
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط بعنواف السنة
المالية  2012الصادر بجريدة "األحداث" بتاريخ  10ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012
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مقرر رقـ  82مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػى اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف إبتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط ،والمتعمق

بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  23نوفمبر .2011
يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت المتعمق
بنقل الطمبة الجامعييف بقسنطينة وسط بعنواف السنة المالية  2012الصادر بكل مف جريدة

" "LA TRIBUNEبتاريخ  23نوفمبر  ،2011وجريدة "األحداث" بتاريخ  02جانفي .2012

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012
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مقرر رقـ  83مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بعنابة وسط

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػى اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف إبتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /104ـ.خ.ج.ع.و 2012/المؤرخ في  26مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بعنابة وسط والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمحصص رقـ ( ،08 ،02 ،01ـ،)02/
 10 ،09و 12الصادر بتاريخ  15ديسمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

لمحصص رقـ ( ،08 ،02 ،01ـ 10 ،09 ،)02/و 12المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية
التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بعنابة وسط بعنواف السنة المالية  2012الصادر بجريدة

"األحداث" بتاريخ  15ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية عنابة وسط بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012
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مقرر رقـ  84مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بعنابة وسط

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػى اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف إبتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /104ـ.خ.ج.ع.و 2012/المؤرخ في  26مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بعنابة وسط والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الحصص رقـ  09 ،07 ،06 ،02و11

الصادر بتاريخ  12ديسمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

الحصص رقـ  09 ،07 ،06 ،02و 11المتعمق بنقل الطمبة الجامعييف بعنابة وسط بعنواف

السنة المالية  2012الصادر بجريدة "األحداث" بتاريخ  12ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية عنابة وسط بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

123

مقرر رقـ  85مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية عنابة سيدي عمار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفيػػػذي رق ػػـ  84-95المػػػؤرخ ف ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415المواف ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية عنابة سيدي عماروالمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت ،الحصص رقـ ( ،02 ،01ـ( 03 ،)2-3/ـ(05 ،)3/ـ،)3/

(09 ،08 ،07 ،06ـ )3/الصادر بتاريخ  07ديسمبر .2011
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

لمحصص رقـ ( ،02 ،01ـ( 03 ،)2-3/ـ(05 ،)3/ـ(09 ،08 ،07 ،06 ،)3/ـ )3/المتعمق
بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية عنابة سيدي عمار بعنواف السنة

المالية  2012الصادر بجريدة " "Nouvelle républiqueبتاريخ  07ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية عنابة سيدي عمار بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

124

مقرر رقـ  86مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية عنابة سيدي عمار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية عنابة سيدي عماروالمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الحصص رقـ  07 ،06 ،05 ،01و.10

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

الحصص رقـ  07 ،06 ،05 ،01و 10المتعمق بنقل الطمبة الجامعييف بعنابة سيدي عمار
بعنواف السنة المالية .2012

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية عنابة سيدي عمار بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

125

مقرر رقـ  87مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة

رقـ /01ـ.خ.ج.ب.و 2011/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بباتنة وسط
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ

/08ـ.خ.ج.ب.و2012/

المؤرخ في

26

مارس

2012

لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بباتنة وسط والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /01ـ.خ.ج.ب.
الصادرة بتاريخ  18سبتمبر .2011

و2011/

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة
1431

الموافق

7

114

الفقرة

7

مف المرسوـ الرئاسي رقـ

236-10

المؤرخ في

28

شواؿ

أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية المحدودة رقـ

/01ـ.خ.ج.ب.و ،2011/المتعمقة بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بباتنة وسط
بعنواف السنة المالية

2012

الصادرة بجريدة "المشوار السياسي" بتاريخ

18

سبتمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بباتنة وسط بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

126

مقرر رقـ  88مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة

رقـ /02ـ.خ.ج.ب.و 2011/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بباتنة وسط
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ

/08ـ.خ.ج.ب.و2012/

المؤرخ في

26

مارس

2012

لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بباتنة وسط والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /02ـ.خ.ج.ب.
الصادرة بتاريخ  19سبتمبر .2011

و2011/

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية
المحدودة رقـ /01ـ.خ.ج.ب.و ،2011/المتعمقة بنقل الطمبة الجامعييف بباتنة وسط بعنواف

السنة المالية  2012الصادرة بجريدة " أخبار اليوـ" بتاريخ  19سبتمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بباتنة وسط بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  89مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت لإلستشارة
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة الخروب

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػى اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف إبتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بقسنطينة الخروب

والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لالستشارة ،الحصص رقـ  (،4ـ( 06 ،)4-2-1/ـ،07 ،)5-4/

( 08ـ( 10 ،09 ،)4/ـ )4/الصادر بتاريخ  4جانفي .2012

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة
1431

الموافق

7

114

الفقرة

7

مف المرسوـ الرئاسي رقـ

236-10

المؤرخ في

28

شواؿ

أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

لالستشارة ،الحصص رقـ  (،04ـ( 06 ،)4-2-1/ـ( 08 ،07 ،)5-4/ـ( 10 ،09 ،)4/ـ)4/

المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة الخروب بعنواف

السنة المالية  2012الصادر بكل مف جريدة " "l’indexبتاريخ
و" "Nouvelle Républiqueبتاريخ

5

4

جانفي .2012

جانفي ،2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بقسنطينة الخروب بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  90مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بجيجل

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /376ـ.خ.ج.ج 2012/المؤرخ في  25مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بجيجل والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الحصص رقـ  08 ،07 ،06 ،05و10
الصادر بتاريخ  13ديسمبر .2011

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ و المتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

لمحصص رقـ  08 ،07 ،06 ،05و 10المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية
الخدمات الجامعية بجيجل بعنواف السنة المالية  2012الصادر بجريدة ""El Mouachir
بتاريخ  13ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بجيجل بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  91مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح
المؤقت المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بجيجل

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػى اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /376ـ.خ.ج.ج 2012/المؤرخ في  25مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بجيجل والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  14ديسمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

المتعمق بنقل الطمبة الجامعييف بجيجل بعنواف السنة المالية  2012الصادر بجريدة "المؤشر"
بتاريخ  14ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بجيجل بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012
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مقرر رقـ  92مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح

المؤقت لإلستشارة المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية ببسكرة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف إبتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية ببسكرة والمتعمق بطمب

ترخيص إلغاء المنح المؤقت لالستشارة ،الحصص رقـ  06 ،04و.08
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

لإلستشارة الحصص رقـ  06 ،04و 08المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية
الخدمات الجامعية ببسكرة بعنواف السنة المالية  2012الصادر بجريدة "."Les Débats

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية ببسكرة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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مقرر رقـ  93مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بقالمة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بقالمة والمتعمق بطمب

ترخيص إلغاء المنح المؤقت ( الحصة رقـ  ) ،07الصادر بتاريخ  27نوفمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

(الحصة رقـ  )07المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بقالمة
بعنواف السنة المالية  2012الصادر في جريدة " "El Acilبتاريخ  27نوفمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بقالمة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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مقرر رقـ  94مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بمستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بمستغانـ والمتعمق بطمب

ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  18ديسمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بمستغانـ بعنواف السنة
المالية  2012الصادر بجريدة "صدى وىراف".

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بمستغانـ بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  95مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /02ـ.خ.ج.ـ 2012/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بمستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بمستغانـ والمتعمق بطمب

ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /02ـ.خ.ج.ـ 2012/الصادرة بتاريخ  16أكتوبر .2011
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية المحدودة

المتعمقة بنقل الطمبة الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعية بمستغانـ بعنواف السنة المالية  2012الصادرة
بجريدة " "Carrefourبتاريخ  16أكتوبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بمستغانـ بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  96مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بأدرار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /158ـ.خ.ج.أ 2012/المؤرخ في  26مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بأدرار والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت (حصة رقـ  8الحمويات) الصادر بتاريخ 21
نوفمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة
1431

الموافق

7

114

الفقرة

7

مف المرسوـ الرئاسي رقـ

236-10

المؤرخ في

28

شواؿ

أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت المتعمق

بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بأدرار (حصة رقـ

بعنواف السنة المالية

2012

الصادر بجريدة "األياـ الجزائرية" بتاريخ

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بأدرار بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

21

8

الحمويات)

نوفمبر .2011

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  97مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية
المحدودة رقـ /06ـ.خ.ج.ت 2011/واالستشارة رقـ /11ـ.خ.ج.ت2011/
المعمف عنيما مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتممساف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتصػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /350ـ.خ.ج.ت/أ.ـ 2012/.المؤرخ في  25مارس  2012لمسػيد مػدير الخػدمات

الجامعية بتممساف والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /06ـ.خ.ج.ت/.أ.ـ2011/.

الصادرة بتاريخ  19ديسمبر  ،2011واالستشارة رقـ /11ـ.خ.ج.ت.2011/
يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة

الوطنية المحدودة رقـ /06ـ.خ.ج.ت/أ.ـ 2011/.الصادرة بجريدة "أجواء المالعب" بتاريخ 19

ديسمبر  ،2011واالستشارة رقـ /11ـ.خ.ج.ت ،2011/المتعمقتاف بتمويف المطاعـ الجامعية
التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بتممساف بعنواف السنة المالية .2012

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتممساف بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في

05

أفريل

2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  98مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية
المحدودة رقـ /07ـ.خ.ج.ت 2011/والمنح المؤقت المعمف
عنيما مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتممساف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزةلمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،
 بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾالمؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديريالخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػى اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
 وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /350ـ.خ.ج.ت/أ.ـ 2012/المؤرخ في  25مارس  2012لمسيد مدير الخدماتالجامعية بتممساف والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /07ـ.خ.ج.ت/.أ.ـ2011/.
الصادرة بتاريخ  24ديسمبر  ،2011والمنح المؤقت الصادر بتاريخ  01أكتوبر .2011
يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة
الوطنية المحدودة رقـ /07ـ.خ.ج.ت/أ.ـ 2011/الصادرة بكل مف جريدة "أجواء المالعب"
بتاريخ  24ديسمبر  2011و" "Tribune Ouestبتاريخ  25ديسمبر  2011والمنح
المؤقت الصادر بجريدة "أجواء المالعب" بتاريخ  01أكتوبر  2011المتعمقاف بنقل الطمبة
الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعية بتممساف بعنواف السنة المالية .2012
المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتممساف بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  99مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء
المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /02ـ.خ.ج.ب2011/

المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية ببشار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /18ـ.خ.ج.ب 2012/المؤرخ في  25مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية ببشار والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /02ـ.خ.ج.ب2011/

الصادرة بتاريخ  01أكتوبر .2011

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة
1431

الموافق

المحدودة رقـ

7

يقـــــــــرر
114

الفقرة

7

مف المرسوـ الرئاسي رقـ

236-10

المؤرخ في

28

شواؿ

أكتوبر  ،2010المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية

/02ـ.خ.ج.ب2011/

المتعمقة بنقل الطمبة الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعية

ببشار بعنواف السنة المالية  2012الصادرة بجريدة " "Alégie Presseبتاريخ  01أكتوبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية ببشار بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

138

مقرر رقـ  100مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /01ـ.خ.ج.ب 2011/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية ببشار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ و النقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /18ـ.خ.ج.ب 2012/المؤرخ في  25مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية ببشار والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /01ـ.خ.ج.ب2011/

الصادرة بتاريخ  28سبتمبر .2011

يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية
المحدودة رقـ /01ـ.خ.ج.ب 2011/المتعمقة بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية

الخ ػ ػدمات الػ ػجامعية ببشار بعنواف السنة المالية  2012الصادرة بكل مف جريدة "الوطني"
و" "Le Patrioteبتاريخ  28سبتمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية ببشار بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  101مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء اإلستشارة
رقـ  2011 /01المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتيارت
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  149-10المػؤرخ فػي  14جمػادى الثانيػة  1431الموافػق  28مػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ الرئاس ػ ػػي رق ػ ػػـ  236-10الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  28شػ ػ ػواؿ  1431المواف ػ ػػق  7أكت ػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  260-94المؤرخ في  19ربيع األوؿ  1415الموافق  27أوت  1994الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  84-95الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  21شػ ػ ػواؿ  1415المواف ػ ػػق  22م ػ ػػارس ،1995والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضػػى الق ػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممرك ػزةلمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،
 بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ فػي  29ديسػمبر  ،2011الػذي يعػدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾالمػػؤرخ فػػي  10ذي القعػػدة  1425الموافػػق  22ديسػػمبر  2004والمتضػػمف إنشػػاء مػػديريات الخػػدمات الجامعيػػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضػػى المقػػرر الػػوزاري رقػػـ  900المػػؤرخ فػػي  28ديسػػمبر  ،2011الػػذي يػػرخص لمسػػيدات والسػػادة مػػديريالخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
 وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بتيارت و المتعمق بطمبترخيص إلغاء اإلستشارة رقـ  2011/01الحصص رقـ ( 01ـ( 02،)8،7/ـ( 03 )8،7/ـ 5 ،4/و( 04 ،)6ـ،5/
( 05 ،)7 ،8 ،6ـ( 06 ،)8/ـ( 09 ،07 ،)8 ،7 ،6 ،5/ـ (10 ،)8 ،7 ،5 ،2/ـ )8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1/و10
الصادرة بتاريخ  29نوفمبر .2011
يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى اإلستشارة رقـ رقـ
 2011/01الحصص رقـ ( 01ـ( 02،)8،7/ـ( 03 ،)8، 7/ـ 5 ،4/و( 04 ،)6ـ،8 ،6 ،5/
( 05 ،)7ـ( 06 ،)8/ـ( 09 ،07 ،)8 ،7 ،6 ،5/ـ (10 ،)8 ،7 ،5 ،2/ـ،6 ،5 ،3 ،2 ،1/
 )8 ،7و ،10المتعمقة بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بتيارت
بعنواف السنة المالية  2012الصادرة بجريدة " أجواء المالعب" بتاريخ  29نوفمبر .2011
المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتيارت بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  102مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتيارت

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بتيارت والمتعمق بطمب

ترخيص إلغاء المنح المؤقت ( حصة النقل الشبو الحضري) الصادر بتاريخ  13نوفمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

(حصة النقل الشبو الحضري) المتعمق بنقل الطمبة الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعية بتيارت
بعنواف السنة المالية  2012الصادر بجريدة "أجواء الالعب" بتاريخ  13نوفمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتيارت بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  103مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتيسمسيمت

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /175ـ.خ.ج.ت 2012/المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بتيسمسيمت والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت (الحصة رقـ  )02الصادر بتاريخ 19

نوفمبر .2011

يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت (الحصة

رقـ  )02المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بتيسمسيمت بعنواف

السنة المالية  2012الصادر بكل مف جريدة "األجواء " بتاريخ  19نوفمبر  2011و " البالغ "
بتاريخ  20نوفمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتيسمسيمت بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  104مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بسكيكدة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بسكيكدة والمتعمق بطمب

ترخيص إلغاء المنح المؤقت ،لمحصص رقـ  (02ـ 08 ،07 ،06 ،05 ،03 ،)01/و 10الصادر بتاريخ

 19ديسمبر .2011

يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

لمحصص رقـ  (02ـ 08 ،07 ،06 ،05 ،03 ،)01/و ،10المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية
التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بسكيكدة بعنواف السنة المالية  2012الصادر بجريدة

" "Seybouse Timesبتاريخ  19ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بسكيكدة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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مقرر رقـ  105مؤرخ في  05أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بباتنة بوعقاؿ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /113ـ.خ.ج.ب.ب 2012/المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بباتنة بوعقاؿ والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمحصص رقـ  02 ،01و 03الصادر
بتاريخ  01ديسمبر .2011

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

لمحصص رقـ  02 ،01و 03المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات
الػ ػجامػ ػعية بباتنة بوعقاؿ بعنواف السنة المالية  2012الصادر في جريدة "األحداث" بتاريخ
 01ديسمبر . 2011

المػادة  :02يكمف مدير الخدمات الجامعية بباتنة بوعقاؿ بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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مقرر رقـ  117مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل جامعة  -زياف عاشور -الجمفة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  09-09الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  07مح ػ ػػرـ  1430المواف ػ ػػق  4ج ػ ػػانفي ،2009

والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة،

 -وبنػػاء عمػػى اإلرسػػاؿ رقػػـ  /234ـ.ج 2012/المػػؤرخ فػػي  25مػػارس  2012لمسػػيد مػػدير جامعػػة الجمفػػة،

والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  21نوفمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

الصادر بتاريخ  21نوفمبر  ،2011المعمف عنو في جريدة " "Authentiqueوالمتعمق
بإقتناء ،تجديد وتعزيز التجييزات العممية لمخابر جامعة الجمفة.

المػادة  :02يكمف مدير جامعة الجمفة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  118مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل المركز الجامعي لغميزاف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  206-08المػ ػػؤرخ فػ ػػي  06رجػ ػػب  1429الموافػ ػػق  9جويميػ ػػة ،2008

والمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف

 -وبنػػاء عمػػى اإلرسػػاؿ رقػػـ /10ـ.ج.غ 2012/المػػؤرخ فػػي  02فيفػػري  2012لمسػػيد مػػدير المركػػز الجػػامعي

لغميزاف ،والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  10أفريل 2011

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

الصادر بتاريخ  10أفريل  ،2011المعمف عنو في جريدة "البالغ" والمتعمق بالدراسة إلنجاز
 50مسكف لفائدة أساتذة المركز الجامعي.

المػادة  : 02يكمف مدير المركز الجامعي لغميزاف بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  119مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل المركز الجامعي لميمة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  204-08الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  6رج ػ ػػب  1429المواف ػ ػػق  9جويمي ػ ػػة ،2008

والمتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة،

 -وبنػػاء عمػػى اإلرسػػاؿ رقػػـ  2012/33المػػؤرخ فػػي  12جػػانفي  2012لمسػػيد مػػدير المركػػز الجػػامعي لميمػػة،

والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  04جانفي ،2012
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يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

الصادر بتاريخ  04جانفي  ،2012المعمف عنو في جريدة "النصر" والمتعمق بخدمة الحراسة
واألمف لممركز الجامعي ميمة.

المػادة  : 02يكمف مدير المركز الجامعي لميمة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقـ  120مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  214-08الم ػػؤرخ ف ػػي  11رج ػػب  1429المواف ػػق  14جويمي ػػة ،2008والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة.
 -وبن ػػاء عم ػػى اإلرس ػػاؿ رق ػػـ  2012/175الم ػػؤرخ ف ػػي فيف ػػري  2012لمس ػػيد م ػػدير المدرس ػػة الوطني ػػة العمي ػػا

لمبيطرة ،والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  10نوفمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

الصادر بتاريخ  10نوفمبر  ،2011المعمف عنو في جريدة " "Le tempsوالمتعمق بإقتناء
التجييزات العممية مف أجل تعزيز األعماؿ الموجية لممدرسة.

المػادة  : 02يكمف مدير المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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مقرر رقـ  121مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة
الوطنية المفتوحة رقـ  2011/09المعمف عنيا مف قبل جامعة بجاية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ  1419الموافق  07جويمية ،1998

والمتضمف إنشاء جامعة بجاية.

 -وبنػػاء عمػػى اإلرسػػاؿ رقػػـ  2012/15المػػؤرخ فػػي  25جػػانفي  2012لمسػػيد مػػدير جامعػػة بجايػػة ،والمتعمػػق

بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المفتوحة الصادرة بتاريخ  05نوفمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية
المحدودة الصادرة بتاريخ  05نوفمبر  ،2011المعمف عنو في جريدة " المواطف " والمتعمق
بتجييز جناح  200مكتب لألساتذة بممحق الجامعة " تارقة أوزمور ".

المػادة  : 02يكمف مدير جامعة بجاية بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  122مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  214-08الم ػػؤرخ ف ػػي  11رج ػػب  1429المواف ػػق  14جويمي ػػة ،2008

والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة.

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2012/175المؤرخ في فيفري  2012لمسيد مدير المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة،

والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  10نوفمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت الصادر
بتاريخ  10نوفمبر  ،2011المعمف عنو في جريدة "األحداث" والمتعمق بإنجاز جدار الدعـ

لممدرسة.

المػادة  : 02يكمف مدير المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  123مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت الصادر
بتاريخ  10نوفمبر  2011المعمف عنو مف قبل المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  214-08الم ػػؤرخ ف ػػي  11رج ػػب  1429المواف ػػق  14جويمي ػػة ،2008

والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة.

 -بناء عمى اإلرساؿ رقـ  2012/175المؤرخ في فيفري  2012لمسيد مدير المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة،

والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  10نوفمبر .2011
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يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

الصادر بتاريخ  10نوفمبر  ،2011المعمف عنو في جريدة "األحداث" والمتعمق بإقتناء التجييزات
العممية لمخابر المدرسة.

المػادة  : 02يكمف مدير المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  124مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /02ـ.خ.ج.سؾ 2011/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بسكيكدة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ و المتمـ ،ال سيما المادة  114منو ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
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 وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /205ـ.خ.ج.سؾ 2012/المؤرخ في  10أفريل  2012لمسيد مدير الخدماتالجامعية بسكيكدة و المتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2011 /02الصادرة
بتاريخ  25أكتوبر .2011
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية
المحدودة رقـ  2011/02المتعمقة بنقل الطمبة الجامعييف بسكيكدة بعنواف السنة المالية 2012

الصادرة بكل مف جريدة " "Le jour d’Algérieبتاريخ  25أكتوبر 2011و"الفجر" بتاريخ
 27أكتوبر .2011
المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بسكيكدة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  125مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  214-08الم ػػؤرخ ف ػػي  11رج ػػب  1429المواف ػػق  14جويمي ػػة ،2008والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة.
 وبن ػػاء عم ػػى اإلرس ػػاؿ رق ػػـ  2012/175الم ػػؤرخ ف ػػي فيف ػػري  2012لمس ػػيد م ػػدير المدرس ػػة الوطني ػػة العمي ػػالمبيطرة ،و المتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  10نوفمبر .2011
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2012

151

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت الصادر
بتاريخ  10نوفمبر  ،2011المعمف عنو في جريدة "صوت األحرار" والمتعمق بإنجاز  05مخابر

بحث لممدرسة.

المػادة  : 02يكمف مدير المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  127مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة

رقـ /02ـ.خ.ج.ج.غ 2011/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بالجزائر غرب
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ و النقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  04أفريل  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بالجزائر غرب والمتعمق

بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة الصادرة بتاريخ  27نوفمبر .2011
يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية

المحدودة المتعمقة بنقل الطمبة الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعية بالجزائر غرب بعنواف السنة
المالية  2012الصادرة بجريدة "األياـ" بتاريخ  27نوفمبر .2011

المػادة  :02يكمف مدير الخدمات الجامعية بالجزائر غرب بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  128مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة

رقـ /01ـ.خ.ج.ت.ـ 2011/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية تممساف منصورة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتض ػػى القػ ػرار ال ػػوزاري المش ػػترؾ الم ػػؤرخ ف ػػي  29ديس ػػمبر  ،2011ال ػػذي يع ػػدؿ و ي ػػتمـ القػ ػرار ال ػػوزاري

المشترؾ المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسػمبر  2004والمتضػمف إنشػاء مػديريات الخػدمات

الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
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 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /579ـ.خ.ج.ت.ـ 2012/المؤرخ في  25مارس  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بتممساف منصورة والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ
/01ـ.خ.ج.ت.ـ ( 2011/الحصص رقـ  09 ،08 ،05و )11الصادرة بتاريخ  17سبتمبر .2011
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية

المحدودة /01ـ.خ.ج.ت.ـ( 2011/الحصص رقـ  09 ،08 ،05و )11المتعمقة بتمويف
المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بتممساف منصورة بعنواف السنة المالية
 2012الصادرة بجريدة "صوت الغرب" بتاريخ  17سبتمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتممساف منصورة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  129مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة

رقـ /02ـ.خ.ج.ت.ـ 2011/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية تممساف منصورة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ و المتمـ ،ال سيما المادة  114منو ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  579المؤرخ في  25مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بتممساف

منصورة والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /02ـ.خ.ج.ت.ـ 2011/الصادرة
بتاريخ  01ديسمبر .2011

يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية
المحدودة /02ـ.خ.ج.ت.ـ 2011/المتعمقة بنقل الطمبة الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعية

بتممساف منصورة بعنواف السنة المالية  2012الصادرة بكل مف جػ ػريدة ""Algérie Presse

و"البػ ػالغ" بتاريخ  01ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتممساف منصورة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  130مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بالمسيمة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ في 28ديسمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات و السػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2012/273المؤرخ في  03أفريل  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعيةبالمسيمة والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  04أوت .2011
يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

المتعمق بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بالمسيمة بعنواف السنة
المالية  2012الصادر بكل مف جريدة "المحرر اليومي" بتاريخ  04أوت 2011

و" "Maracanaبتاريخ  06أوت .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بالمسيمة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  131مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /01ـ.خ.ج.ت  2011/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتبسة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية و تنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  05أفريل  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بتبسة والمتعمق بطمب

ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2011/01الصادرة بتاريخ  19سبتمبر .2011
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة
1431

الموافق

المحدودة رقـ

7

114

الفقرة

7

مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في

28

شواؿ

أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية

2011/01

المتعمقة بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية

بتبسة بعنواف السنة المالية  2012الصادرة بجريدة " "Le Jour d’Algérieبتاريخ  19سبتمبر

.2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتبسة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  132مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /01ـ.خ.ج.ت.ؼ  2011/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بباتنة فسديس
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  29مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بباتنة فسديس والمتعمق

بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة الصادرة بتاريخ  20ديسمبر .2011
يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ،تمغى المناقصة

الوطنية المحدودة المتعمقة بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بباتنة

فسديس بعنواف السنة المالية  2012الصادرة بجريدة " األحداث " بتاريخ  20ديسمبر .2011
المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بباتنة فسديس بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي و البحث العممي.

حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  133مؤرخ في  14أفريل  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /04ـ.خ.ج 2012/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بسطيف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزةلمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،
 بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾالمؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديريالخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػى اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
 وبناء عمى اإلرساؿ المؤرخ في  27مارس  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بسطيف والمتعمق بطمبترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2012/04الصادرة بتاريخ  18ديسمبر .2011
يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في 28

شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة
الوطنية المحدودة رقـ  2012/04المتعمقة بتمويف المطاعـ الجامعية التابعة

لمديرية

الخدمات الجامعية بسطيف بعنواف السنة المالية  ،2012الصادرة بجريدة "يومية كواليس"
بتاريخ  18ديسمبر .2011
المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بسطيف بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  :03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقـ  150مؤرخ في  17ماي  2012يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات
المعمارية لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى القػ ػػانوف رقػػػـ  29-90الم ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى األول ػػى  1411الموافػ ػػق ّأوؿ ديسػػػمبر ،1990والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،
 بمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  07-94المؤرخ في  18ماي  ،1994والمتعمق بشرو اإلنتػاج المعمػاريوممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  398-11المؤرخ فػي  28ذي الحجػة  1432الموافػق  24نػوفمبر،2011الذي يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  19-12المػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  15ص ػ ػػفر  1433المواف ػ ػػق  9ج ػ ػػانفي ،2012المتضػ ػػمف تحويػ ػػل الوكال ػ ػػة الوطنيػ ػػة لتطػ ػػوير البح ػ ػػث الجػ ػػامعي إل ػ ػػى وكالػ ػػة موضػ ػػوعاتية لمبح ػ ػػث فػ ػػي العم ػ ػػوـ
والتكنولوجيا،
 بموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  15ماي  ،1988والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيػذ األشػغاؿ فػيميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،
 بنػػاء عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أفتكوف محل مسابقة،
 وبناء عمى إقتراح المديرة العامة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  34الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا المقرر إلى
تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ
والتكنولوجيا ( الوكالة الوطنية لتنمية البحث الجامعي سابقا).
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المػادة  : 02تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا
مف السيدات والسادة:

 -السيد أحمد ناصري

و ازرة السكف والعمراف

 -السيدة فرعوف ىدى إيماف

الوكالة الوطنية الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا عضوا

رئيسا

 -السيد حسيف دمحم

المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف

عضوا

 -السيد قروش خير الديف

المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف

عضوا

 -السيدة حورية مداحي

و ازرة السكف والعمراف

عضوا

 -السيد فيصل أورات

و ازرة السكف والعمراف

عضوا

المػادة  : 03تكمف المديرة العامة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا ،بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.
حرر بالجزائر في  17ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقـ  151مؤرخ في  17ماي  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المفتوحة
رقـ /50ج.ت.ـ 2011/المعمف عنيا مف قبل جامعة التكويف المتواصل

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  149-90الم ػػؤرخ فػػي  2ذي القعػػدة  1410الموافػػق  26م ػػاي ،1990

والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل ،وتنظيميا وعمميا.

 -وبنػ ػػاء عمػ ػػى اإلرسػ ػػاؿ رقػ ػػـ /14أ.ع 2012/المػػػؤرخ فػ ػػي  20فيفػ ػػري  2012لمسػ ػػيد مػ ػػدير جامعػػػة التكػ ػػويف

المتواصل ،والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة الصادرة بتاريخ  19نوفمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية
المحدودة الصادرة بتاريخ  19نوفمبر  ،2011المعمف عنيا في جريدة " "Derbyوالمتعمقة
بتمويف أدوات وتجييزات اإلعالـ اآللي.
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المػادة  :02يكمف مدير جامعة التكويف المتواصل بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  152مؤرخ في  17ماي  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة

رقـ /02ـ.خ.ج.ت.و 2012/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بتيزي وزو وسط
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزةلمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،
 بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾالمؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديريالخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
 وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /241ـ.خ.ج.ت.و 2012/.المؤرخ في  18أفريل  2012لمسيد مدير الخدماتالجامعية بتيزي وزو وسط والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ
/02ـ.خ.ج.ت.و 2012/.الصادرة بتاريخ  01ديسمبر .2011
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يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة
1431

الموافق

المحدودة رقـ

7

114

الفقرة

7

مف المرسوـ الرئاسي رقـ

أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية

/02ـ.خ.ج.ت.و2012/.

و"البالد" بتاريخ

01

236-10

المؤرخ في

28

شواؿ

ديسمبر

2011

الصادرة بكل مف جريدة

"Confluences

"Algérie

والمتعمقة بنقل الطمبة الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعية

بتيزي وزو وسط بعنواف السنة المالية .2012

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بتيزي وزو وسط بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  153مؤرخ في  17ماي  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /03ـ.خ.ج 2012/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بسطيف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،
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 وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  98المؤرخ في  23أفريل  2012لمسيد مدير الخدمات الجامعية بسطيف والمتعمقبطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /03ـ.خ.ج 2012/الصادرة بتاريخ  19أكتوبر .2011
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية
المحدودة رقـ /03ـ.خ.ج 2012/المتعمقة بنقل الطمبة الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعية
بسطيف بعنواف السنة المالية  2012الصادرة بكل مف جريدة "اليوـ" بتاريخ  19أكتوبر 2011

و" "Le Maghrebبتاريخ  22أكتوبر .2011
المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بسطيف بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14أفريل 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  154مؤرخ في  17ماي  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل المركز الجامعي لميمة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،
 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ التنفي ػ ػػذي رق ػ ػػـ  204-08الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  6رج ػ ػػب  1429المواف ػ ػػق  9جويمي ػ ػػة ،2008والمتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة.
 وبنػػاء عمػػى اإلرسػػاؿ رقػػـ /133ـ.ج.ـ /.المػػؤرخ فػػي  7أفريػػل  2012لمسػػيد مػػدير المركػػز الجػػامعي لميمػػة،والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  4جانفي .2012
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يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت

المتعمق بأشغاؿ النظافة وتطيير المركز الجامعي لميمة بعنواف السنة المالية  2012الصادر
بجريدة "النصر" بتاريخ  4جانفي .2012

المػادة  : 02يكمف مدير المركز الجامعي لميمة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.
المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  157مؤرخ في  23ماي  2012يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ
لممسابقات المعمارية لدى جامعة سطيف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى القػ ػػانوف رقػ ػػـ  29-90المػ ػػؤرخ فػ ػػي  01ديسػ ػػمبر  ،1990والمتعمػ ػػق بالتييئػ ػػة والتعميػ ػػر ،المعػ ػػدؿ

والمتمـ،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،

 -بمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  07-94المؤرخ في  18ماي  ،1994والمتعمق بشرو اإلنتػاج المعمػاري

وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  140-89المػؤرخ فػي  01أوت  ،1989المتضػمف إنشػاء جامعػة سػطيف،

المعدؿ والمتمـ،

 -بموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  15ماي  ،1988والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيػذ األشػغاؿ فػي

ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاء عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 وبناء عمى إقتراح مدير جامعة سطيف.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  34الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا المقرر إلى
تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة سطيف.

المػادة  : 02تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة سطيف مف السادة:
 -السيد شوقي عمي

جامعة سطيف

رئيسا

 -السيد خماؿ عبد هللا

جامعة سطيف

عضوا

 -السيد شايبي مولود

جامعة سطيف

عضوا

 -السيد بوعظـ عز الديف

جامعة سطيف

عضوا

 -السيد بمعمى السعيد،

جامعة سطيف

عضوا

المػادة  : 03يكمف مدير جامعة سطيف ،بتنفيذ أحكاـ ىذ المقرر.

حرر بالجزائر في  23ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  158مؤرخ في  23ماي  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة
رقـ /03ـ.خ.ج.ـ 2012/المعمف عنيا مف قبل مديرية الخدمات الجامعية بمستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذي رقػ ػػـ  84-95المػ ػػؤرخ فػ ػػي  21ش ػ ػواؿ  1415الموافػ ػػق  22مػ ػػارس ،1995

والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ،

 -بمقتضػػى القػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  31مػػارس  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة اليياكػػل غيػػر الممركػزة

لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية،

 -بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  29ديسمبر  ،2011الذي يعدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ

المؤرخ في  10ذي القعدة  1425الموافق  22ديسمبر  2004والمتضمف إنشاء مػديريات الخػدمات الجامعيػة
وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتضى المقرر الوزاري رقـ  900المؤرخ فػي  28ديسػمبر  ،2011الػذي يػرخص لمسػيدات والسػادة مػديري

الخػػدمات الجامعيػػة بالشػػروع فػػي تنفيػػذ نفقتػػي اإلطعػػاـ والنقػػل لفائػػدة الطمبػػة الجػػامعييف ابتػػداء مػػف  02جػػانفي
 2012بعنواف ميزانيات التسيير لسنة  2012المخصصة ليـ،

 -بناء عمى اإلرساؿ رقـ /1515ـ.خ.ج.ـ 2012/المؤرخ في  14ماي  2012لمسيد مدير الخدمات

الجامعية بمستغانـ والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ /03ـ.خ.ج.ـ2012/

الصادرة بتاريخ  11ديسمبر .2011

يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية

المحدودة رقـ /03ـ.خ.ج.ـ 2012/المتعمقة بنقل الطمبة الجامعييف لمديرية الخدمات الجامعية
بمستغانـ بعنواف السنة المالية  2012الصادرة بجريدة "الجميورية" بتاريخ  11ديسمبر .2011

المػادة  : 02يكمف مدير الخدمات الجامعية بمستغانـ بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  23ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  159مؤرخ في  23ماي  2012يحدد قائمة
المشاريع التي يجب أف تكوف محل مسابقة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  11منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34ال سيما الفقرة  11مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
 28شواؿ  1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا

المقرر إلى تحديد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف محل مسابقة.
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. تحدد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف محل مسابقة في الجدوؿ المرفق بيذا المقرر:02 المػادة

، كل فيما يخصو بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر، يكمف رؤساء مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي:03 المػادة
. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي: 04 المػادة

2012  ماي23 حرر بالجزائر في

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Tableau représentent les infrastructures de la recherche
qui feront objet de concours d'architecture
N°

Localisation

Infrastructure
Unité de Recherche en Technologie Industrielle (csc)

Annaba

1

Plateformes Technologiques : Sidérurgie (CSC Annaba)
Unité Régionales d’Analyse Physico-chimique
Plateformes Technologiques : Biologie et Génétique

Tlemcen

2

Plateformes Technologiques : Télécommunication
Maison des Sciences de l’Homme
Plateformes Technologiques : Les Champs Magnétiques Intenses
20 Laboratoires de Recherche

3

Oran

Plateformes Technologiques : Protéomique et Biologie Moléculaire
Bio-Incubateur
Centre de recherche en Physique Expérimentale
Plateformes Technologiques : Epitaxie par Jets Moléculaures (MBE)

4

Béjaïa

5

Sidi Bel Abbès

Centre de Recherche et des Etudes Amazighes
Plateformes Technologiques : Génie des Procédés
Plateformes Technologiques : Technologie Industrielle
Plateaux Techniques d’Alalyse Physico-chimique

Boumerdes

6

Incubateur
Plateformes Technologiques : Catalyse et Technologie de l’Energie

7

Ouargla

15 Laboratoires

8

Chlef

10 Laboratoires

9

Blida

Plateaux Techniques d’Alalyse Physico-chimique
10 Laboratoires
20 Laboratoires

Batna

10

URSAD
Plateformes Technologiques : Maintenance Industrielle
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Centre de recherche en Génie Electrique

Sétif

11

Centre de recherche sur la Chimie des Polymères
La Plateforme Technologique : Composites, Plastiques et Polymères

12

M’Sila

Centre de recherche en Sciences humaines

13

Skikda

15 Laboratoires
Unité de Recherche en Sciences Sociales
Plateformes Technologiques : Essais Mécaniques Industrielles

Constantine

Plateformes Technologiques : Prototypage
Plateformes Technologiques : Technologie Alimentaires

14

Centre de recherche sur la Pharmacologie

15

Constantine
Sciences
Islamiques

15 Laboratoires
Centre de Recherche : Lasers et Plazma (ANDRU, Sidi Abdellah)
Plateforme Technologique : Fibre Optique ANDRU, Sidi Abdellah)

16

Alger
Plateforme Technologique : Photonique ANDRU, Sidi Abdellah)
(différents
Incubateur (ANVREDET, Sidi Abdellah)
établissements
CITT (ANVREDET, Sidi Abdellah)
Centre de conférences ( ANVREDET, Sidi Abdellah)

17

Khenchela

18

Jijel

10 Laboratoires

19

Laghouat

16 Laboratoires

20

Béchar

10 Laboratoires

Centre de recherche en Sciences de l’Univers

21 Ain Timouchent 05 Laboratoires
22

ENS Kouba

10 Laboratoires

23

El Taref

05 Laboratoires

24

Khemis
Méliana

05 Laboratoires

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

169

2012 الثالثي الثاني

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

مقرر رقـ  160مؤرخ في  23ماي  2012يتضمف إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة

رقـ  2011/01المعمف عنيا مف قبل مركز البحث في األنتروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية بوىراف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  215-92المػػؤرخ فػػي  20ذي القعػػدة  1412الموافػػق  23مػػاي ،1992

والمتضمف إنشاء مركز لمبحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي ،المعدؿ والمتمـ،

 -وبن ػػاء عم ػػى اإلرس ػػاؿ رق ػػـ  233الم ػػؤرخ ف ػػي  18أفريػ ػػل  2012لمس ػػيدة م ػػديرة مرك ػػز البح ػػث العمم ػػي فػػػي

األنتروبولوجيػػا اإلجتماعيػػة والثقافيػػة بػػوىراف ،والمتعمػػق بطمػػب تػػرخيص إلغػػاء المناقصػػة الوطنيػػة المحػػدودة رقػػـ
 2011/01الصادرة بتاريخ  15ديسمبر .2011

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة الوطنية

المحدودة رقـ  2011/01المتعمقة بإنجاز جميع ىياكل الدولة أشغاؿ تييئة إضافية "توسيع
المركز" بعنواف السنة المالية  2012الصادرة بجريدة "الجميورية" بتاريخ  15ديسمبر .2011

المػػادة  : 02تكمػػف مػػديرة مركػػز البحػػث العممػػي فػػي األنتروبولوجيػػا اإلجتماعيػػة والثقافيػػة بػػوىراف بتطبيػػق أحكػػاـ
ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  23ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  161مؤرخ في  24ماي  2012يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ
لممسابقات المعمارية لدى جامعة جيجل

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى القػ ػػانوف رقػ ػػـ  29-90المػ ػػؤرخ فػ ػػي ّأوؿ ديسػ ػػمبر  ،1990والمتعمػ ػػق بالتييئػ ػػة والتعميػ ػػر ،المعػ ػػدؿوالمتمـ،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،

 -بمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  07-94المؤرخ في  18ماي  ،1994والمتعمق بشرو اإلنتػاج المعمػاري

وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  258-03المػػؤرخ فػػي  22جمػػادى األولػػى  1424الموافػػق  22جويميػػة

 ،2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل ،المعدؿ والمتمـ،

 -بموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  15ماي  ،1988والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيػذ األشػغاؿ فػي

ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاء عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 وبناء عمى إقتراح مدير جامعة جيجل.يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  34الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا المقرر إلى
تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة جيجل.

المػادة  : 02تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة جيجل مف السيدات والسادة :
سافري سعيد

جامعة جيجل

رئيسا

خمف هللا شيرزاد

جامعة جيجل

عضوا

نجار فاتح

جامعة جيجل

عضوا

العيساوي فيصل

جامعة جيجل

عضوا

مسعدي (ـ) رولة حناف

مديرية التعمير والبناء والية جيجل

غريمس سعيد

ليتييت دمحم الشريف
بوكنة صبرينة
بمحمري فوزية

عضوا

جامعة جيجل

عضوا

جامعة جيجل
مديرية السكف والتجييزات العمومية والية جيجل

عضوا

المجمس المحمي لييئة الميندسيف المعمارييف والية جيجل

عضوا

المػادة  : 03يكمف مدير جامعة جيجل ،بتنفيذ أحكاـ ىذ المقرر.

عضوا

حرر بالجزائر في  24ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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مقرر رقـ  162مؤرخ في  24ماي  2012يتضمف إلغاء المنح المؤقت
المعمف عنو مف قبل جامعة الحاج لخضر باتنة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  149-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  14جمػ ػػادى الثانيػ ػػة  1431الموافػ ػػق  28مػ ػػاي

 ،2010والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،ال سيما المادة  114منو،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة الموافق ّأوؿ أوت  ،1989والمتضمفإنشاء جامعة باتنة ،المعدؿ والمتمـ،
 -وبنػ ػػاء عمػ ػػى اإلرسػ ػػاؿ رقػػػـ /43ف.ر.ج.ت.إ.ت/ج.ب 2012/الم ػػؤرخ فػػػي  20مػػػاي  2012لمسػػػيد مػ ػػدير

جامعة باتنة ،والمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت الصادر بتاريخ  12فيفري .2012

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،يمغى المنح المؤقت الصادر

بتاريخ  12فيفري  ،2012المعمف عنو في جريدة " "An-Nasrوجريدة ""Compétition

والمتعمق بإنشاء مركز اإلبتكار والتحويل التكنولوجي بجامعة باتنة.

المػادة  : 02يكمف مدير جامعة باتنة بتطبيق أحكاـ ىذا المقرر.

المػادة  : 03ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24ماي 2012

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  168مؤرخ في  24جواف  2012يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ
لممسابقات المعمارية لدى جامعة الشمف

إف وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

 بمقتضػ ػػى القػ ػػانوف رقػ ػػـ  29-90المػ ػػؤرخ فػ ػػي ّأوؿ ديسػ ػػمبر  ،1990والمتعمػ ػػق بالتييئػ ػػة والتعميػ ػػر ،المعػ ػػدؿوالمتمـ،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،
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 -بمقتضػى المرسػوـ الرئاسػػي رقػـ  229-12المػػؤرخ فػي  03رجػب  1433الموافػػق  24مػاي  ،2012الػػذي

يكمف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذيف انتخبوا أعضاء في المجمس الشعبي الوطني،

 -بمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  07-94المؤرخ في  18ماي  ،1994والمتعمق بشرو اإلنتػاج المعمػاري

وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  209-01الم ػػؤرخ ف ػػي  2جم ػػادى األول ػػى  1422المواف ػػق  23جويمي ػػة

 ،2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،المعدؿ والمتمـ،

 -بموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  15ماي  ،1988والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيػذ األشػغاؿ فػي

ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاء عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 -وبناء عمى إقتراح مدير جامعة الشمف.

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  34الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا المقرر إلى
تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة الشمف،

المػادة  : 02تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة الشمف مف:
 -السيد :قندوسي أحمد

 -السيدة :لونيس نريماف

جامعة الشمف

رئيسا

مديرية السكف والتجييزات العمومية والية الشمف

عضوا

شركة توزيع الكيرباء والغاز لمغرب والية الشمف

عضوا

مديرية الحماية المدنية والية الشمف

عضوا

 -اآلنسة :بمعاليا دومة خديجة

ديواف الترقية والتسيير العقاري والية الشمف

 -السيد :قروزي جماؿ

مديرية التعمير والبناء والية الشمف

 -السيد :بمعبدي إسماعيل

ىيئة المراقبة التقنية لمبناء والية الشمف

عضوا

 -السيدة :ىني شبرة خديجة

جامعة الشمف

عضوا

 السيد :طباش أحمد -السيد :عدة دمحم

 -السيد :دحماني كريمو

جامعة الشمف

المػادة  : 03يكمف مدير جامعة الشمف ،بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.

عضوا
عضوا

عضوا

حرر بالجزائر في  24جواف 2012

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميـ العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار
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مقرر رقـ  169مؤرخ في  24جواف  2012يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ
لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي بخميس مميانة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضػ ػػى القػ ػػانوف رقػ ػػـ  29-90المػ ػػؤرخ فػ ػػي ّأوؿ ديسػ ػػمبر  ،1990والمتعمػ ػػق بالتييئػ ػػة والتعميػ ػػر ،المعػ ػػدؿوالمتمـ،
 -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،

 -بمقتضػى المرسػوـ الرئاسػػي رقػـ  229-12المػػؤرخ فػي  03رجػب  1433الموافػػق  24مػاي  ،2012الػػذي

يكمف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذيف انتخبوا أعضاء في المجمس الشعبي الوطني،

 -بمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  07-94المؤرخ في  18ماي  ،1994والمتعمق بشرو اإلنتػاج المعمػاري

وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  280-01المػػؤرخ فػػي  30جمػػادى الثانيػػة  1422الموافػػق  18سػػبتمبر

 ،2001والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بخميس مميانة ،المعدؿ والمتمـ،

 -بموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  15ماي  ،1988والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيػذ األشػغاؿ فػي

ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاء عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 وبناء عمى إقتراح مدير المركز الجامعي بخميس مميانة.يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا المقرر إلى تشكيل

لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي بخميس مميانة،

المػادة  : 02تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي بخميس مميانة مف :
 -السيدة :بومديف مريـ

المركز الجامعي بخميس مميانة
المركز الجامعي بخميس مميانة

رئيسا

 -السيد :برادة موسى

 -السيدة :بف موسى نادية

المركز الجامعي بخميس مميانة

عضوا

 -السيدة :سميماني فوزية

مديرية السكف والتجييزات العمومية

عضوا

 -السيدة :بمشيب صفية
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 -السيد :حجاج توفيق

 -السيد :ميمودي عبد القادر

عضوا

اإلدارة المحمية

عضوا

ىيئة المراقبة التقنية لمبناء

المػادة  : 03يكمف مدير المركز الجامعي بخميس مميانة  ،بتنفيذ أحكاـ ىذ المقرر.
حرر بالجزائر في  24جواف 2012

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميـ العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقـ  170مؤرخ في  24جواف  2012يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ
لممسابقات المعمارية لدى جامعة تممساف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في ّأوؿ ديسمبر  ،1990والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدؿ والمتمـ، -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،

 -بمقتضػى المرسػوـ الرئاسػػي رقػـ  229-12المػػؤرخ فػي  03رجػب  1433الموافػػق  24مػاي  ،2012الػػذي

يكمف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذيف انتخبوا أعضاء في المجمس الشعبي الوطني،

 -بمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  07-94المؤرخ في  18ماي  ،1994والمتعمق بشرو اإلنتػاج المعمػاري

وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  138-89المػػؤرخ فػػي  29ذي الحجػػة  1409الموافػػق ّأوؿ أوت ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف ،المعدؿ والمتمـ،
 -بموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  15ماي  ،1988والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيػذ األشػغاؿ فػي

ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاء عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 وبناء عمى إقتراح مدير جامعة تممساف.يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا المقرر إلى
تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة تممساف،
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المػادة  :02تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة تممساف مف:
 -السيد :غزوتي دمحم األميف

جامعة تممساف

رئيسا

 -اآلنسة :ستوتي فاطمة

مديرية السكف والتجييزات العمومية والية تممساف

عضوا

 -السيد :ىناف فاطمة (ز) سعيدي مديرية التعمير والبناء والية تممساف

عضوا

 -السيد :بمحاج عبد الناصر

دائرة تممساف

عضوا

 -السيد :لحف يسيف

بمدية تممساف

عضوا

 -السيدة :شاوي فاطمة الزىراء

دائرة منصورة

عضوا

 -السيد :لكحل دمحم

بمدية منصورة

عضوا

 -السيدة :دوش لطيفة

دائرة شتواف

عضوا

 -السيدة :ممياني فضيمة

دائرة مغنية

عضوا

 -األنسة :مكي عفاؼ

مديرية السكف والتجييزات العمومية والية النعامة

عضوا

 -اآلنسة :عبيد خديجة

مديرية التعمير والبناء والية النعامة

عضوا

 -السيدة :سيمي نورية

دائرة النعامة

عضوا

 -اآلنسة :مموني نورة

بمدية النعامة

عضوا

 -السيد :بوشريط كبير

المركز الجامعي النعامة

عضوا

المػادة  : 03يكمف مدير جامعة تممساف ،بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.
حرر بالجزائر في  24جواف 2012

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميـ العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقـ  171مؤرخ في  24جواف  2012يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ
لممسابقات المعمارية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في ّأوؿ ديسمبر  ،1990والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدؿ والمتمـ، -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،

 -بمقتضػى المرسػوـ الرئاسػػي رقػـ  229-12المػػؤرخ فػي  03رجػب  1433الموافػػق  24مػاي  ،2012الػػذي

يكمف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذيف انتخبوا أعضاء في المجمس الشعبي الوطني،

 -بمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  07-94المؤرخ في  18ماي  ،1994والمتعمق بشرو اإلنتػاج المعمػاري

وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،
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 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  182-84الم ػػؤرخ ف ػػي  7ذي القع ػػدة  1404المواف ػػق  4أوت ،1984

المتضمف إنشاء جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية ،المعدؿ والمتمـ،

 -بموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  15ماي  ،1988والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيػذ األشػغاؿ فػي

ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاء عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 وبناء عمى إقتراح مدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ و المتمـ و المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا المقرر إلى
تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية،

المػادة  :02تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية:
 -السيدة :بمحرش سكينة

جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية

رئيسا

 -السيدة :حناش سعاد

مديرية السكف والتجييزات العمومية والية قسنطينة

عضوا

مديرية التعمير والبناء والية قسنطينة

عضوا

 -السيدة :زنداوي نادية

مديرية السكف والتجييزات العمومية

 -السيدة :بوعناف نصيرة

جامعة منتوري قسنطينة

 -السيد :جحا عبد الجميل

مديرية األشغاؿ العمومية والية قسنطينة

 -السيدة :عرعار مفيدة

عضوا
عضوا
عضوا

المػادة  : 03يكمف مدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية ،بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.

حرر بالجزائر في  24جواف 2012

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميـ العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقـ  172مؤرخ في  24جواف  2012يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ
لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي ببرج بوعريريج

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في ّأوؿ ديسمبر  ،1990والمتعمق بالتييئة والتعمير ،المعدؿ والمتمـ، -بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  236-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ش ػ ػواؿ  1431الموافػ ػػق  7أكتػ ػػوبر ،2010

والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34الفقرة  7منو،
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 -بمقتضػى المرسػوـ الرئاسػػي رقػـ  229-12المػػؤرخ فػي  03رجػب  1433الموافػػق  24مػاي  ،2012الػػذي

يكمف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذيف انتخبوا أعضاء في المجمس الشعبي الوطني،

 -بمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  07-94المؤرخ في  18ماي  ،1994والمتعمق بشرو اإلنتػاج المعمػاري

وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدؿ،

 -بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  260-94المػػؤرخ فػػي  19ربيػػع األوؿ  1415الموافػػق  27أوت 1994

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  275-01الم ػػؤرخ ف ػػي  30جم ػػادى الثاني ػػة  1422المواف ػػق  18ن ػػوفمبر

 ،2001والمتضمف إنشاء المركز الجامعي ببرج بوعريريج ،المعدؿ والمتمـ،

 -بموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  15ماي  ،1988والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيػذ األشػغاؿ فػي

ميداف البناء وأجر ذلؾ ،المعدؿ،

 -بنػػاء عمػػى القػرار الػػوزاري رقػػـ  492المػػؤرخ فػػي  4أوت  ،2011الػػذي يحػػدد قائمػػة المشػػاريع التػػي يجػػب أف

تكوف محل مسابقة،

 -بنػػاءا عمػػى المقػػرر الػػوزاري رقػػـ  361المػػؤرخ فػػي  22أكتػػوبر  ،2011الػػذي يحػػدد تشػػكيمة لجنػػة التحكػػيـ

لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي ببرج بوعريريج،

 وبناء عمى طمب مدير المركز الجامعي ببرج بوعريريج تعديل المقرر المذكور أعاله،يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  34الفقرة  7مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ
 1431الموافق  7أكتوبر  ،2010المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا المقرر إلى تشكيل

لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي ببرج بوعريريج،

المػادة  :02تمغى أحكاـ المقرر رقـ  361المؤرخ في  22أكتوبر  2011المشار إليو أعاله.

المػادة : 03تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي ببرج بوعريريج مف :
 -السيد :عزوؽ بوبكر

المركز الجامعي ببرج بوعريريج

 -السيد :بف عريس الطيب

مديرية السكف والتجييزات العمومية والية برج بوعريرج

 -السيد :مخوخ عبد النور

مديرية التعمير والبناء والية برج بوعريرج

 -السيد :لزرؽ زىار

 -السيد :زواش التواتي

 -اآلنسة :حديداف عائشة

رئيسا

مديرية السكف والتجييزات العمومية والية برج بوعريرج

عضوا

مديرية السكف والتجييزات العمومية والية برج بوعريرج

عضوا

مديرية التعمير والبناء والية برج بوعريرج

عضوا
عضوا
عضوا

المػادة  : 03يكمف مدير المركز الجامعي ببرج بوعريريج ،بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.

حرر بالجزائر في  24جواف 2012

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميـ العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار
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القــــــ اررات
 بقرار رقـ  164مػؤرخ فػي  17مػاي  ،2012يعػيف السػيد بوحوظ صالح فػي رتبػة مػدير بحػث بمركػزالبحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة.
 بقرار رقـ  165مؤرخ في  17ماي  ،2012تعيف السيدة تبوجوعاث ًادٍت في رتبة مػدير بحػثبمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني.
 بقرار رقـ  166مؤرخ في  22ماي  ،2012يعيف ويرسـ السيد بوشفرة جوال في رتبة أستاذ بحثقسـ "أ".
 بقرار رقـ  167مؤرخ في  22ماي  ،2012يعيف ويرسـ السيد بلقادة رشَد في رتبة أستاذ بحثقسـ "أ".
 بقرار رقـ  171مؤرخ في  23ماي  ،2012تعيف السػيدة صحررويً ولوولحودة بلعابحدبدٍت ،أستاذة محاضرة قسـ "أ".
 -بقرار رقـ  175مؤرخ في  24جػواف  ،2012يفػوض إلػى السػيد صابت هرحوححد شحرٍ

مػدير

الميزانية والوسائل ومراقبة التسػيير اإلمضػاء ،فػي حػدود صػالحياتو ،باسػـ وزيػر التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي،
عمى جميع الوثائق باستثناء الق اررات إبتداء مف تاريخ  24ماي .2012
 بقرار رقـ  176مؤرخ في  24جواف  ،2012يفوض إلى السػيد هٌصور خوجت فاتح مػدير فرعػيلمميزانيػػة والمحاسػػبة اإلمضػػاء ،فػػي حػػدود صػػالحياتو ،باسػػـ وزيػػر التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي ،عمػػى جميػػع
الوثائق باستثناء الق اررات ابتداء مف تاريخ  24ماي .2012
 بق ػرار رقػػـ  177مػػؤرخ فػػي  24ج ػواف  ،2012يفػػوض إلػػى السػػيد صححادهٌ اوححار مػػدير التنميػػةواالستشػراؼ اإلمضػػاء ،فػػي حػػدود صػػالحياتو ،باسػػـ وزيػػر التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي ،عمػػى جميػػع الوثػػائق
والمقررات ،باستثناء الق اررات إبتداء مف تاريخ  24ماي .2012
 بقػرار رقػػـ  178مػػؤرخ فػػي  24جػواف  ،2012يفػػوض إلػػى السػػيد أهَححر ساضححن دويدً مػػديرالموارد البشرية اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسـ وزيػر التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي ،عمػى جميػع الوثػائق
والمقررات ،بما في ذلؾ الق اررات إبتداء مف تاريخ  24ماي .2012
حَ
 -بقػرار رقػػـ  179مػػؤرخ فػػي  24جػواف  ،2012يفػػوض إلػػى السػػيد أيروق حفح

مػػدير عػػاـ لمبحػػث

العممي والتطوير التكنولوجي اإلمضػاء ،فػي حػدود صػالحياتو ،باسػـ وزيػر التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي ،عمػى
جميع الوثائق باستثناء الق اررات إبتداء مف تاريخ  24ماي .2012
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 بقرار رقـ  180مؤرخ في  24جػواف  ،2012يفػوض إلػى السػيد بوشَشحت هروححد بصػفة مػديرإلدارة وتموي ػػل البح ػػث العمم ػػي والتط ػػوير التكنول ػػوجي ،بالمديري ػػة العام ػػة لمبح ػػث العمم ػػي والتط ػػوير التكنول ػػوجي
اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،عمى جميع الوثائق باستثناء الق اررات
إبتداء مف تاريخ  24ماي .2012
 بقرار رقـ  181مؤرخ في  24جواف  ،2012يفوض إلى السيد هبحاريٌ هروححد ولهحادًمدير عاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسـ وزير التعميـ العالي والبحث
العممي ،عمى جميع الوثائق باستثناء الق اررات إبتداء مف تاريخ  24ماي .2012
 بقرار رقـ  187مؤرخ في  24جواف  ،2012يفوض إلى السيد شعباى ولطَب مدير فرعي لموسائلالعامة اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسـ وزير التعميـ العالي والبحػث العممػي ،عمػى جميػع الوثػائق باسػتثناء
الق اررات إبتداء مف تاريخ  24ماي .2012
 بقرار رقـ  213مؤرخ في  24ماي  ،2012تنيى مياـ مدير لوحدة تنمية السيميسيوـ ،التي يمارسيا السيدبوهعور هطعود،إللغاء الييكل.

االمــــــقررات
 بمقرر رقـ  45مؤرخ في  02أفريل  ،2012يعيف السيد هجَد ساضٌ بصفة رئيس لجنة الصفقات
لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط.
 بمقرر رقـ  46مؤرخ في  03أفريل  ،2012تنيى مياـ نائب مدير جامعة مستغانـ ،مكمف بالتكويف العالي
في التدرج والتكويف المتواصل والشيادات ،التي يمارسيا السيد بي ديختبروبح،إللغاء الييكل
وتكميفو بوظيفة أخرى.
 بمقرر رقـ  47مؤرخ في  03أفريل  ،2012يعيف السيد بي ديخت بروبح بصفة نائب مدير
جامعة مستغانـ ،بالنيابة ،مكمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات،
وكذا التكويف العالي في التدرج.
 بمقرر رقـ  48مؤرخ في  03أفريل  ،2012تنيى مياـ نائب مدير جامعة مستغانـ ،مكمف بالتكويف العالي
فيما بعد التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العممي ،التي يمارسيا السيد بي درديظ ًور
ولدٍي،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.
 بمقرر رقـ  49مؤرخ في  03أفريل  ،2012يعيف السيد بي درديظ ًور ولدٍي بصفة نائب
مدير جامعة مستغانـ ،بالنيابة ،مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي
وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج.
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 بمقرر رقـ  50مؤرخ في  03أفريل  ،2012تنيى مياـ عميد كمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة،
بجامعة مستغانـ ،التي يمارسيا السيد برياًٌ ابد هللا،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.
 بمقرر رقـ  51مؤرخ في  03أفريل  ،2012يعيف السيد برياًٌ ابد هللا ،بصفة عميد كمية عموـ
الطبيعة والحياة ،بالنيابة ،بجامعة مستغانـ.
 بمقرر رقـ  52مؤرخ في  03أفريل  ،2012يعيف السيد بي طاطا ضوَر ،بصفة عميد كمية العموـ
والتكنولوجيا ،بالنيابة ،بجامعة مستغانـ.
 بمقرر رقـ  53مؤرخ في  03أفريل  ،2012يعيف السيد بي هكٌ هوورً ،بصفة عميد كمية العموـ
الدقيقة واإلعالـ اآللي ،بالنيابة ،بجامعة مستغانـ.
 بمقرر رقـ  54مؤرخ في  03أفريل  ،2012يعيف السيد بروٌٍَص ابد ولقادر ،بصفة عميد
كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،بالنيابة ،بجامعة مستغانـ.
 بمقرر رقـ  55مؤرخ في  03أفريل  ،2012يعيف السيد بي اسيز بي صابر ،بصفة عميد كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية ،بالنيابة ،بجامعة مستغانـ.
 بمقرر رقـ  56مؤرخ في  04أفريل  ،2012يعيف السيد حودً باشا هصطفي ،بصفة رئيس لجنة
الصفقات لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.
 بمقرر رقـ  63مؤرخ في  05أفريل  ،2012تعيف السيدة بوغرورة ًرجص ،بصفة نائب مدير
جامعة سكيكدة ،بالنيابة ،مكمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية.
 بمقرر رقـ  106مؤرخ في  05أفريل  ،2012يعيف السيد شوشت ابد ولغٌي ،بصفة رئيس لجنة
الصفقات لجامعة الجمفة.
 بمقرر رقـ  111مؤرخ في  09أفريل  ،2012يعيف السيد بي دديظ بادٍص ،بصفة مدير
المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة ،بالنيابة.
 بمقرر رقـ  112مؤرخ في  09أفريل  ،2012في حدود صالحياتو يمنح لمسيد بي دديظ بادٍص
بصفة مدير المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة ،بالنيابة ،تفويض باإلمضاء باسـ وزير التعميـ
العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  114مؤرخ في  14أفريل  ،2012في حدود صالحياتو يمنح لمسيد زيوخ جوال
ولدٍي بصفة مدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل ،بالنيابة ،تفويض باإلمضاء باسـ
وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  126مؤرخ في  14أفريل  ،2012يعيف السيد حودً باشا ٍوض  ،بصفة رئيس لجنة
الصفقات لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.
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 بمقرر رقـ  134مؤرخ في  15أفريل  ،2012يعيف السيد سرٍشٌ هرود ،بصفة عميد كمية العموـ
والتكنولوجيا وعموـ المادة ،بجامعة ورقمة.
 بمقرر رقـ  135مؤرخ في  25أفريل  ،2012تنيى مياـ أميف عاـ لجامعة المسيمة ،التي يمارسيا السيد
الَت ابد ولروَد ،إلحالتو عمى التقاعد.
 بمقرر رقـ  136مؤرخ في  14ماي  ،2012تنيى مياـ عميد كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير جامعة األغوا  ،التي يمارسيا السيد بورًاى إبروهَن.
 بمقرر رقـ  139مؤرخ في  15ماي  ،2012يعيف السيد إلَاش ابد ولقادر بصفة نائب
مدير جامعة سعيدة ،مكمف بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو.
 بمقرر رقـ  140مؤرخ في  17ماي  ،2012تنيى مياـ عميد كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،بالنيابة،
بجامعة قالمة ،التي تمارسيا السيدة ًعَوت ًصَب ،بناء عمى طمبيا.
 بمقرر رقـ  141مؤرخ في  17ماي  ،2012يعيف السيد بي جاهعت ولطَب بصفة مدير،
بالنيابة ،لممركز الجامعي بتيسمسيمت.
 بمقرر رقـ  142مؤرخ في  17ماي  ،2012في حدود صالحياتو يمنح لمسيد بي جاهعت ولطَب
بصفة مدير ،بالنيابة ،لممركز الجامعي بتيسمسيمت ،تفويض باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث
العممي كآمر بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  143مؤرخ في  17ماي  ،2012تنيى مياـ المديرة العامة لموكالة الوطنية لتنمية البحث
الجامعي ،التي تمارسيا السيدة هدى إٍواى فراوى ،إللغاء الييكل وتكميفيا بوظيفة أخرى.
 بمقرر رقـ  144مؤرخ في  17ماي  ،2012تعيف السيدة هدى إٍواى فراوى ،بصفة مديرة
عامة ،بالنيابة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.
 بمقرر رقـ  145مؤرخ في  17ماي  ،2012في حدود صالحياتيا يمنح لمسيدة هدى إٍواى
فراوى مديرة عامة ،بالنيابة ،لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا  ،تفويض باإلمضاء
باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمرة بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  146مؤرخ في  17ماي  ،2012تنيى مياـ المديرة العامة ،بالنيابة ،لموكالة الوطنية لتطوير
البحث في الصحة ،التي تمارسيا السيدة هٌتورً زهَت زيجت شٌتوف ،إللغاء الييكل
وتكميفيا بوظيفة أخرى.
 بمقرر رقـ  147مؤرخ في  17ماي  ،2012تعيف السيدة هٌتورً زهَت زيجت شٌتوف،
بصفة مديرة عامة ،بالنيابة ،لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة.
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 بمقرر رقـ  148مؤرخ في  17ماي  ،2012في حدود صالحياتيا يمنح لمسيدة هدى هٌتورً
زهَت زيجت شٌتوف مديرة عامة ،بالنيابة ،لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة ،تفويض
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمرة بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  149مؤرخ في  17ماي  ،2012يعيف السيد إبي ولشَخ هروحد بصفة رئيس لجنة
الصفقات لدى مديرية الخدمات الجامعية بمسيمة.
 بمقرر رقـ  155مؤرخ في  23ماي  ،2012يعيف السيد شربال ابد ولقادر بصفة مدير
عاـ ،بالنيابة ،لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ اإلجتماعية واإلنسانية.
 بمقرر رقـ  156مؤرخ في  23ماي  ،2012في حدود صالحياتو يمنح لمسيد شربال ابد
ولقادر مدير عاـ ،بالنيابة ،لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ اإلجتماعية واإلنسانية ،تفويض
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  163مؤرخ في  24ماي  ،2012يعيف السيد اريم يوال بصفة رئيس لجنة الصفقات
لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط.
 بمقرر رقـ  164مؤرخ في  23ماي  ،2012تعيف السيدة ٍرَايً رشَدة زيجت زوٍدً،
بصفة مديرة عامة ،بالنيابة ،لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة.
 بمقرر رقـ  165مؤرخ في  23ماي  ،2012في حدود صالحياتيا يمنح لمسيدة ٍرَايً رشَدة
زيجت زوٍدً مديرة عامة ،بالنيابة ،لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة ،تفويض
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمرة بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  166مؤرخ في  24جواف  ،2012يعيف السيد ولعوفٌ ابد هللا بصفة رئيس لجنة
الصفقات لجامعة بشار.
 بمقرر رقـ  167مؤرخ في  24جواف  ،2012يعيف السيد فتاك الٌ بصفة رئيس لجنة الصفقات
لمديرية الخدمات الجامعية بتيارت.
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