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 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  1جمادى الثانية  2400الموافق  14أفريل  ،1021يحدد كيفيات تنظيم
وسير المسابقة لمتعيين في المنصب العالي لرئيس مصمحة إستشفائية جامعة.

(الجريدة الرسمية عدد  40بتاريخ  11جويمية )1021

 مرسوم تنفيذي رقم  110-21مؤرخ في  1رمضان  2400الموافق  12جويمية  ،1021يحدد ميام
المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا.

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  22صفر  2400الموافق  1جانفي  ،1021يحدد التنظيم اإلداري لممدرسة
العميا لعموم الرياضة وتكنولوجياتيا لدالي إبراىيم وطبيعة مصالحيا التقنية وتنظيميا.

(الجريدة الرسمية عدد  44بتاريخ  11جويمية )1021

 مرسوم تنفيذي رقم  001-21مؤرخ في  21رمضان  2400الموافق  4أوت  ،1021يعدل ويتمم المرسوم
التنفيذي رقم  111-02المؤرخ في  00جمادى الثانية  2411الموافق  21سبتمبر  ،1002والمتضمن

إنشاء جامعة أدرار.

 مرسوم تنفيذي رقم  000-21مؤرخ في  21رمضان  2400الموافق  4أوت  ،1021يتضمن إنشاء مركز
جامعي بإيميزي.

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  00جمادى الثانية  2401الموافق  1جوان  ،1022يعدل القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في  1ربيع الثاني  2400الموافق  4أفريل  1001الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان اإلدارة

المركزية في و ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  00جمادى الثانية  2401الموافق  1جوان ،1022يعدل القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في  0محرم  2402الموافق  10ديسمبر  1001الذي يحدد عدد المستخدمين حسب
مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات
بعنوان جامعة التكوين المتواصل.

(الجريدة الرسمية عدد  41بتاريخ  1أوت )1021

 قرار مؤرخ في  21محرم  2400الموافق  7ديسمبر  ،1022يتضمن تعيين أعضاء المجمس التوجييي
لممعيد الوطني لمتكوين العالي لمموسيقى.

(الجريدة الرسمية عدد  47بتاريخ  11أوت )1021

 مرسوم تنفيذي رقم  021-21مؤرخ في  0شوال  2400الموافق  12أوت  ،1021يتضمن إنشاء مركز
البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

(الجريدة الرسمية عدد  41بتاريخ  1سبتمبر )1021

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  11رمضان  2400الموافق  21أوت  1021يتضمن إنشاء المجنة القطاعية
لممارسة الوصاية التربوية عمى المعاىد الوطنية لمتكوين العالي شبو الطبي والقابالت التابعة لو ازرة الصحة
والسكان واصالح المستشفيات وتشكيميا وتنظيميا وعمميا.

(الجريدة الرسمية عدد  11بتاريخ  24نوفمبر )1021
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قرار وزاري مشترك مؤرخ في  00جويمية  1021يتضمن فتح مناصب اإلقامة
دورة أكتوبر 1021

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

ووزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
 -بمقتض ــى المرس ــوم رق ــم  171-72الم ــؤرخ ف ــي  21شـ ـوال  2012المواف ــق  0ديس ــمبر  ،2172المتض ــمن

إنشاء شيادة الدراسات الطبية الخاصة،

 -بمقتض ــى المرس ــوم رق ــم  411-11الم ــؤرخ ف ــي  1ربي ــع  2400المواف ــق  21ديس ــمبر  ،2111المتض ــمن

تحديد شروط اإللتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة لألطباء والصيادلة وجراحي األسنان المقيمين وتنظيميا،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  101-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  ،2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة الجزائر وسيرىا المعدل والمتمم،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  ،2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران وسيرىا المعدل والمتمم،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  120-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  ،2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرىا المعدل والمتمم،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  124-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  ،2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا المعدل والمتمم،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  241-20المـ ــؤرخ فـ ــي  24جمـ ــادى الثانيـ ــة  2402الموافـ ــق  11مـ ــاي

 ،1020والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم الرئاس ـ ــي رق ـ ــم  111-21الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  0رج ـ ــب  2400المواف ـ ــق  14م ـ ــاي ،1021

والمتضــمن تكمي ــف بع ــض أعض ــاء الحكوم ــة لت ــولي نياب ــة ال ــوزراء ال ــذين انتخبـ ـوا أعض ــاء ف ــي المجم ــس الش ــعبي

الوطني،

 -بمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  201-11م ــؤرخ ف ــي  11ذي الحج ــة  2401المواف ــق  2أوت ،2111

والمتعمق بتنظيم جامعة باتنة وسيرىا المعدل والمتمم،

 -بمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  207-11م ــؤرخ ف ــي  11ذي الحج ــة  2401المواف ــق  2أوت ،2111

والمتعمق بتنظيم جامعة البميدة وسيرىا المعدل والمتمم،

 -بمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  201-11م ــؤرخ ف ــي  11ذي الحج ــة  2401المواف ــق  2أوت ،2111

والمتعمق بتنظيم جامعة تممسان وسيرىا المعدل والمتمم،

 -بمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  201-11م ــؤرخ ف ــي  11ذي الحج ــة  2401المواف ــق  2أوت ،2111

والمتعمق بتنظيم جامعة تيزي وزو وسيرىا المعدل والمتمم،

 -بمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  240-11م ــؤرخ ف ــي  11ذي الحج ــة  2401المواف ــق  2أوت ،2111

والمتعمق بتنظيم جامعة سطيف وسيرىا المعدل والمتمم،
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 -بمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  242-11م ــؤرخ ف ــي  11ذي الحج ــة  2401المواف ــق  2أوت ،2111

والمتعمق بتنظيم جامعة سيدي بمعباس وسيرىا المعدل والمتمم،

 -بمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  101-22الم ــؤرخ ف ــي أول ش ــعبان  2401المواف ــق  0جويمي ــة ،1022

المتضمن القانون األساسي لممقيم في العموم الطبية والسيما المادة  7منو،

 -بمقتضـ ــى المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  411-17المـــؤرخ فـ ــي  1شـ ــعبان  2421الموافـ ــق  1ديسـ ــمبر ،2117

المحدد لقواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،

 -بمقتضـ ــى المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  411-17المـــؤرخ فـ ــي  1شـ ــعبان  2421الموافـ ــق  1ديسـ ــمبر ،2117

المحدد لقواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيميا وسيرىا،

 -بمقتضـ ــى المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  417-17المـــؤرخ فـ ــي  1شـ ــعبان  2421الموافـ ــق  1ديسـ ــمبر ،2117

المحدد لقواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا،
يقـــــر ار ن

المــادة األولــى :تطبيقــا ألحكــام المــادة  7مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  101-22المــؤرخ فــي أول شــعبان 2401

المواف ــق  0جويمي ــة  1022و الم ــذكور أع ــاله ،يي ــدف ى ــذا القـ ـرار إل ــى تحدي ــد ع ــدد المناص ــب
المفتوحة لإلقامة لدورة أكتوبر سنة .1021

المـادة  :01يحدد عدد المناصب المفتوحة لإلقامة لدورة أكتوبر  1021في الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :00تكمف كل من مديرة الدراسات لما بعد التـدرج والبحـث والتكـوين بـو ازرة التعمـيم العـالي والبحـث العممـي
ومدير الموارد البشرية بو ازرة الصحة والسكان واصالح المستشفيات وعمـداء كميـات الطـب بجامعـات

الج ازئــر ،البميــدة ،تيــزي وز ،قســنطينة ،عنابــة ،ســطيف ،باتنــة ،وى ـران ،تممســان وســيدي بمعبــاس كــل

فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار.

الم ــادة  :04ينشــر ىــذا الق ـرار فــي النش ـرة الرســمية لكــل مــن و ازرة التعمــيم العــالي والبحــث العممــي وو ازرة الصــحة
والسكان واصالح المستشفيات.

وزير الشباب و الرياضة

حرر بالجزائر في  00جويمية 1021

وزير الصحة والسكان واصالح

وزير التعميم العالي والبحث العممي بالنيابة

المستشفيات

ىاشمي جيار

جمال ولد عباس

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE D’ALGER
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
SPECIALITES MEDICALES :
TOTAL
15
98
25

POSTES OUVERTS A
L’HCA
01
18
02

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
14
80
23

SPECIALITES
Anatomie pathologique
Anesthésie réanimation
Cardiologie
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Dermatologie et vénéréologie
Diabétologie Endocrinologieet maladies métaboliques
Epidémiologie et médecine
préventive
Hépato gastro-entérologie
Gynécologie obstétrique
hématologie
Histologie embryologie et
génétique clinque
Infectiologie
Médecine interne
Médecine légale, droit
médical et éthique
Médecine nucléaire et
imagerie moléculaire
Médecine physique et
Réadaptation
Médecine du sport
Médecine du travail
Néphrologie
Neurologie
Oncologie Médicale
Ophtalmologie
O.R.L
Pédiatrie
Pharmacologie clinique
Pneumo-phtisiologie
psychiatrie
Imagerie médicale et
radiologie
Radiothérapie oncologie
rhumatologie
TOTAL

16

03

19

19

06

25

15

-

15

14
81
08

01
10
02

15
91
10

04

-

04

09
35

02
02

11
37

11

-

11

05

-

05

20

-

20

04
21
22
16
22
22
14
61
10
25
55

04
02
04
03
02
10
02
02

04
21
26
18
26
25
16
71
10
27
57

27

05

32

04
11

02

04
13
751

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE D’ALGER
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
SPECIALITES CHIRURGICALES :
SPECIALITES
Chirurgie générale
Chirurgie cardiaque
Chirurgie vasculaire
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie neurologique
Chirurgie orthopédique et
traumatologie Esthétiques et
de Brûlologie
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie plastique
reconstructrice
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
TOTAL

10

1021 الثالثي الثالث

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
45
08
03
04
09

POSTES OUVERTS A
L’HCA
02
02
02
02

TOTAL
47
10
03
06
11

30

08

38

25

02

27

03

-

03

02
04

03

02
07
254
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FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE D’ALGER
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
SPECIALITES MIXTES :
SPECIALITES
Biologie clinique
Biochimie
Hémobiologie-transfusion
sanguine
Immunologie
Microbiologie
Parasitologie-mycologie
TOTAL

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
05
07

POSTES OUVERTS A
L’HCA
-

TOTAL
05
07

04

04

08

02
12
02

02
03

02
14
05
41

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE D’ALGER
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
PHARMACIE :
NOMBRE DE POSTES
OUVERTS

LIEU DE FORMATION

Biochimie

07

Alger

Biologie clinique

05

Alger

Cryptogamie et botanique médicale

02

Alger

Chimie analytique

02

Alger

Chimie thérapeutique

02

Alger

Immunologie

02

Alger

Hémobiologie-transfusion sanguine

11

Alger

Hydrologie-bromatologie

04

Alger

Microbiologie

12

Alger

Parasitologie-mycologie

02

Alger

Pharmacie galénique

02

Alger

pharmacognosie

04

Alger

Pharmacologie pharmaceutique

02

Alger

toxicologie

06

Alger

SPECIALITES

TOTAL

63

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE D’ALGER
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
Chirurgie dentaire :
SPECIALITES

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS

LIEU DE FORMATION

Odontologie conservatrice endodontie

05

Alger

Orthopédie dento-faciale

05

Alger

parodontologie

04

Alger

Pathologie et chirurgie buccales

04

Alger

prothèse

05

Alger

TOTAL

11

1021 الثالثي الثالث
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FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE TIZI-OUZOU
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
MEDECINE :
NOMBRE DE POSTES OUVERTS
SPECIALITES
Anatomie pathologique
03
Anesthésie réanimation
12
Biochimie
02
Cardiologie
04
Chirurgie générale
04
Chirurgie orthopédique et traumatologie
08
Chirurgie pédiatrique
04
Chirurgie urologique
02
Chirurgie neurologique
05
Endocrinologie-diabétologie et maladies
04
métaboliques
Epidémiologie et médecine préventive
05
Gynécologie obstétrique
05
hématologie
04
Hémobiologie et transfusion sanguine
02
Histologie embryologie et génétique
02
clinque
Infectiologie
03
Médecine interne
04
Médecine légale, droit médical et éthique
04
Médecine du travail
04
Médecine physique et Réadaptation
02
microbiologie
01
Néphrologie
08
Oncologie Médicale
03
O.R.L
02
Ophtalmologie
02
psychiatrie
12
Pédiatrie
12
Pneumo-phtisiologie
06
TOTAL
129

LIEU DE FORMATION
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE TIZI-OUZOU
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
PHARMACIE :
SPECIALITES
NOMBRE DE POSTES OUVERTS
Biochimie
02
Parasitologie mycologie
01
Hémobiologie et transfusion sanguine
01
TOTAL
04

LIEU DE FORMATION
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE BLIDA
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
MEDECINE :
SPECIALITES

NOMBRE DE POSTES OUVERTS

Anatomie pathologique

05

Cardiologie

06

Chirurgie générale

15

12

1021 الثالثي الثالث

LIEU DE FORMATION
03 CHU BLIDA
02 EHS DOUERA
04 CHU BLIDA
02 EHS DOUERA
06 EHS DOUERA
04 CHU BLIDA
05 CAC BLIDA
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Chirurgie neurologique

02

CHU BLIDA

16

04 CHU BLIDA
06 EHS DOUERA (Pr SAIGHI)
06 EHS DOUERA (Pr MEKHALDI)

Chirurgie pédiatrique
Epidémiologie et médecine
préventive
Gynécologie obstétrique
hématologie
Immunologie

02

CHU BLIDA

02

CHU BLIDA

06
04
01

Médecine interne

08

CHU BLIDA
CAC BLIDA
BLIDA
04 CHU BLIDA
04 EHS DOUERA

Chirurgie orthopédique et
traumatologie

Médecine légale, droit médical
et éthique
Médecine physique et
Réadaptation
microbiologie
neurologie
Oncologie Médicale
O.R.L
Pédiatrie
Physiologie clinique et
explorations fonctionnelles
métabolique et nutrition
Pneumo-phtisiologie
psychiatrie

06

CHU BLIDA

01
03
05
03
08

03 CHU BLIDA
02 EHS DOUERA
CHU BLIDA
CHU BLIDA
CAC BLIDA
CHU BLIDA
CHU BLIDA

02

LABO-FACULTE CHU BLIDA

03

EPH BLIDA
08 EHS BLIDA (Pr BENCHARIF)
04 EHS BLIDA (Pr BAKIRI)
CAC BLIDA
EHS DOUERA

05

12

Radiothérapie oncologie
rhumatologie
TOTAL

04
04
123

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE CONSTANTINE
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
MEDECINE :
SPECIALITES
Anatomie générale
Anatomie pathologique CHU
Anatomie pathologique DAKSI
Anesthésie réanimation
Anesthésie réanimation pédiatrique
Biochimie
Chirurgie cardiaque
Chirurgie urologique
Chirurgie plastique reconstructrice
esthétique et de brûlologie
cardiologie
Chirurgie générale
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie neurologique
Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie pédiatrique
Dermatologie et vénéréologie
Diabétologie endocrinologie et maladies
métaboliques
Epidémiologie et médecine préventive
Hépato gastroentérologie
Gynécologie obstétrique CHU
Gynécologie obstétrique SMK
hématologie

13

1021 الثالثي الثالث

NOMBRE DE POSTES OUVERTS

LIEU DE FORMATION

04
02
02
28
02
08
04
06

CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE

04

CONSTANTINE

06
18
04
06
10
08
04

CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE

06

CONSTANTINE

06
10
14
12
04

CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
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Histologie embryologie et génétique
clinque
Infectiologie
Médecine du travail
Médecine interne
Médecine légale, droit médical et éthique
microbiologie
Néphrologie
neurologie
O.R.L
Oncologie Médicale
Ophtalmologie
Parasitologie- mycologie
Physiologie clinique et explorations
fonctionnelles métabolique et nutrition
Physiologie clinique et explorations
fonctionnelles cardio-respiratoire et de
l’exercice
Pédiatrie CHU
Pédiatrie Mansourah
Pneumo-phtisiologie
psychiatrie
Imagerie médicale et radiologie
Radiothérapie-oncologie
TOTAL

04

CONSTANTINE

08
06
12
08
06
04
10
06
10
06
04

CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE

04

CONSTANTINE

04

CONSTANTINE

12
12
06
08
12
08
318

CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE CONSTANTINE
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
PHARMACIE :
SPECIALITES
NOMBRE DE POSTES OUVERTS
Biochimie
03
Cryptogamie et botanique médicale
05
Hémobiologie-transfusion sanguine
03
Hydrologie-bromatologie
02
Chimie analytique
01
Chimie minérale
02
Microbiologie
04
Immunologie
02
Parasitologie-mycologie
02
Pharmacie galénique
02
pharmacologie
04
toxicologie
03
TOTAL
33

LIEU DE FORMATION
CONSTANTINE
ALGER
ANNABA
ALGER
CONSTANTINE
ALGER
CONSTANTINE
ALGER
CONSTANTINE
ANNABA
02 ALGER, 02 ORAN
CONSTANTINE

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE CONSTANTINE
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
CHIRURGIE DENTAIRE :
SPECIALITES
Odontologie conservatrice endodontie
Orthopédie dento-faciale
Paradontologie
Pathologie et chirurgie buccales
Prothèse
TOTAL

14

1021 الثالثي الثالث

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
04
04
04
04
04
10

LIEU DE FORMATION
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
CONSTANTINE
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FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE D’ANNABA
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
MEDECINE :
SPECIALITES
Anatomie pathologique
Anesthésie réanimation
Anesthésie réanimation pédiatrique
Biochimie
Cardiologie
Chirurgie générale
Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie urologique
Chirurgie plastique reconstructrice esthétique et de
brûlogie
Dermatologie et vénéréologie
Epidémiologie et médecine préventive
Gynécologie obstétrique
hématologie
Histologie embryologie et génétique clinque
Médecine légale, droit médical et éthique
Médecine nucléaire
Médecine du travail
Médecine interne
Infectiologie
Chirurgie neurologique
Néphrologie
neurologie
O.R.L
Oncologie Médicale
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
psychiatrie
Physiologie clinique et explorations fonctionnelles
métabolique et nutrition.
Physiologie clinique et explorations fonctionnelles
cardio-respiratoire et de l’exercice.
Neurophysiologie clinique et explorations
fonctionnelles du système nerveux.
Imagerie médicale et radiologie
Radiothérapie-oncologie
Médecine physique et Réadaptation
TOTAL

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
03
10
02
01
06
06
06
02
03

LIEU DE
FORMATION
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA

02

CONSTANTINE

02
02
08
03
02
02
02
06
06
04
02
04
02
02
04
08
02
04

CONSTANTINE
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
TLEMCEN
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
CONSTANTINE
ANNABA
ANNABA
ANNABA

01

ANNABA

01

ANNABA

01

ANNABA

07
02
02
120

ANNABA
CONSTANTINE
ANNABA

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE D’ANNABA
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
PHARMACIE :
SPECIALITES
Cryptogamie et botanique médicale
Biochimie
Chimie analytique
Chimie minérale
Chimie thérapeutique
Hémobiologie-transfusion sanguine
Hydrologie-bromatologie

15
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NOMBRE DE POSTES OUVERTS
02
02
01
02
02
03
03

LIEU DE FORMATION
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Immunologie
Microbiologie
Parasitologie-mycologie
Pharmacie galénique
Pharmacologie pharmaceutique
pharmacognosie
toxicologie
TOTAL



01
02
02
02
02
02
03
29

ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA

Cette annexe remplace et annule la précédente annexe de l’Arrêté interministériel du 00
juillet 2012.
FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE D’ANNABA
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012

CHIRURGIE DENTAIRE :
SPECIALITES
Odontologie conservatrice endodontie
Orthopédie dento-faciale
Paradontologie
Pathologie et chirurgie buccales
Prothèse
TOTAL

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
04
01
04
01
01
24

LIEU DE FORMATION
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA
ANNABA

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE SETIF
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
MEDECINE :
NOMBRE DE POSTES
OUVERTS

LIEU DE FORMATION

Anesthésie réanimation
Anesthésie réanimation pédiatrique

08
02

SETIF
SETIF

Biochimie
Cardiologie

03
03

SETIF
SETIF

Chirurgie générale

06

SETIF

Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie pédiatrique

04
10

SETIF
SETIF

Epidémiologie et médecine préventive

10

SETIF

hématologie
Infectiologie

04
03

SETIF
SETIF

Médecine du travail
Médecine interne

08
06

SETIF
SETIF

Microbiologie

02

SETIF

Néphrologie

04

SETIF

Chirurgie neurologique
Oncologie Médicale

02
03

SETIF
SETIF

O.R.L

03

SETIF

Parasitologie-mycologie
Pédiatrie

02
10

SETIF
SETIF

Pneumo-phtisiologie
psychiatrie

04
04

SETIF
SETIF

05

SETIF

SPECIALITES

Imagerie médicale et radiologie
TOTAL

16
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FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE BATNA
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
MEDECINE :
SPECIALITES
Anesthésie réanimation
Anesthésie réanimation pédiatrique
Chirurgie orthopédique et traumatologie
Endocrinologie Diabétologie- et maladies
métaboliques
Epidémiologie et médecine préventive
Gynécologie obstétrique
Hématologie
Infectiologie
Médecine du travail
Médecine interne
Médecine légale, droit médical et
éthique
Microbiologie
Neurologie chirurgicale
O.R.L
Pneumo-phtisiologie
Psychiatrie
TOTAL

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
10
02
04

LIEU DE FORMATION
BATNA
CONSTANTINE

02

BATNA

04
06
04
02
02
06

BATNA
BATNA
BATNA
BATNA
BATNA
BATNA

02

BATNA

03
06
06
06
12
77

BATNA
BATNA
BATNA
BATNA
BATNA

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE TLEMCEN
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
MEDECINE :
SPECIALITES

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS

Anatomie générale

04

Anatomie pathologique
Anesthésie réanimation
Anesthésie réanimation pédiatrique
Cardiologie
Chirurgie générale « A »
Chirurgie générale « B »
Chirurgie pédiatrique

04
06
04
02
05
04
04

Chirurgie vasculaire

02

Dermatologie et vénéréologie
Diabétologie-endocrinologie et
maladies métaboliques
Epidémiologie et médecine
préventive
Hépato gastroentérologie
Gynécologie obstétrique

02

LIEU DE FORMATION
CHU TLEMCEN / Oran
Pr. BOUKERCHE
CHU TLEMCEN
CHU TLEMCEN
EHS « Mère-enfant »
CHU TLEMCEN
CHU TLEMCEN
CHU TLEMCEN
EHS « Mère-enfant »
CHU TLEMCEN / EHU Oran ,Pr.
BOUAYED
CHU TLEMCEN

01

CONSTANTINE

02

CHU TLEMCEN

02
08

hématologie

06

CHU TLEMCEN
EHS « Mère-enfant »
CHU TLEMCEN

Hémobiologie-transfusion sanguine
Histologie embryologie et
génétique clinques
Immunologie

02

CHU TLEMCEN

04

CHU TLEMCEN

01

ALGER

17
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Infectiologie
Médecine du travail
Médecine légale, droit médical et
éthique
Médecine nucléaire et imagerie
moléculaire
Médecine physique et réadaptation
Néphrologie
neurologie
Chirurgie neurologique
Oncologie Médicale
Ophtalmologie
Orthopédie traumatologie
O.R.L
Pédiatrie
psychiatrie
Pneumo-phtisiologie
urologie
TOTAL

02
02

CHU TLEMCEN
CHU TLEMCEN

02

CHU TLEMCEN

02

CHU TLEMCEN

02
03
02
02
04
02
02
04
06
04
02
02
106

CHU TLEMCEN
CHU TLEMCEN
CONSTANTINE
CHU TLEMCEN
CHU TLEMCEN
CHU TLEMCEN
CHU TLEMCEN
CHU TLEMCEN
EHS « Mère-enfant »
CHU TLEMCEN
CHU TLEMCEN
CONSTANTINE

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE TLEMCEN
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
PHARMACIE :
SPECIALITES
Biochimie
Chimie analytique
Hémobiologie-transfusion sanguine
Hydrologie-bromatologie
Microbiologie
Parasitologie-mycologie
Pharmacie galénique
Pharmacologie pharmacognosie
toxicologie
TOTAL

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
02
01
02
02
02
01
02
02
01
15

LIEU DE FORMATION
CONSTANTINE
ANNABA
CHU TLEMCEN
ORAN
CONSTANTINE
CONSTANTINE
ANNABA
CHU TLEMCEN
CONSTANTINE

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE SIDI- BEL- ABBES
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
MEDECINE :
SPECIALITES
Anatomie générale
Anatomie pathologique
Anesthésie réanimation

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
04
03
08

LIEU DE FORMATION

Anesthésie réanimation pédiatrique

04

Biochimie
Cardiologie
Chirurgie générale
Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie pédiatrique
Dermatologie et vénéréologie
Diabétologie-endocrinologie et maladies
métaboliques

01
03
04
03
06
02

SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES,service
d'Anesthésie Réanimation
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES

03

SIDI-BEL-ABBES

18
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Epidémiologie et médecine préventive
Hépato gastroentérologie
Gynécologie obstétrique
Hématologie
Médecine du travail
Infectiologie
Médecine interne
Médecine légale, droit médical et
éthique
Médecine physique et réadaptation
Néphrologie
Chirurgie neurologique
Neurophyisiologie clinique et
explorations fonctionnelles du système
nerveux
Oncologie Médicale
Ophtalmologie
Pédiatrie
Pneumologie-phtisiologie
Imagerie médicale et radiologie
TOTAL

04
02
06
04
08
02
00

SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES

04

SIDI-BEL-ABBES

04
04
02

SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES

02

SIDI-BEL-ABBES

02
02
04
05
04
100

SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE SIDI- BEL- ABBES
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
PHARMACIE :
NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
01
01
02

SPECIALITES
Biochimie
Pharmacologie pharmaceutique
TOTAL

LIEU DE FORMATION
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE SIDI- BEL- ABBES
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
CHIRURGIE DENTAIRE :
SPECIALITES
Paradontologie
TOTAL

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
02
02

LIEU DE FORMATION
SIDI-BEL-ABBES

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE D’ORAN
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
MEDECINE :
SPECIALITES
Anatomie générale

NOMBRE DE POSTES
OUVERTS
04

Anatomie pathologique

05

Anesthésie réanimation

45

Anesthésie réanimation pédiatrique

30

Biochimie

04

cardiologie

09

19
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LIEU DE FORMATION
EHU ORAN
02 CHU, 01 EHU
02 EHS CANASTEL
18 CHU, 22 EHU
05 HMRUO
12CHU
18 EHS CANASTEL
02 CHU, 02 EHU
03 CHU, 04 EHU
02 HMRUO
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Chirurgie vasculaire

02

Chirurgie générale

25

Chirurgie cardiaque

02

Chirurgie neurologique

08

Chirurgie orthopédique et
traumatologie

16

Chirurgie pédiatrique

10

Chirurgie urologique
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie plastique
Chirurgie thoracique
Dermatologie et vénéréologie
Diabétologie-endocrinologie et
maladies métaboliques
Epidémiologie et médecine
préventive

04
04
02
04
06

EHU ORAN
13 CHU, 07 EHU
05 HMRUO
EHU ORAN
04 CHU, 02 EHU
02 HMRUO
08 CHU, 03 EHU
05 HMRUO
04 CHU
06 EHS CANASTEL
02 CHU, 02 EHU
EHU
CHU
02 CHU, 02 EHU
04 CHU, 02 EHU

05

05 CHU

Hépato gastroentérologie

10

Gynécologie obstétrique

38

hématologie
Hémobiologie-transfusion sanguine
Histologie embryologie et génétique
clinique
Infectiologie
Immunologie

07
03

05 CHU, 02 EHU
03 RHS CANASTEL
02 CHU, 04 EHU
04 HMUO
08 CHU, 12 EHU
12 EHS NOUAR FADILA
06 UMRUO
05 CHU, 02 EHU
03 CHU

01

CHU

03
02

Médecine du travail

08

Médecine interne

12

02 CHU, 01 HMRUO
EHU
04 CHU, 03 EHU
01 HMRUO
04 CHU, 04 EHU
04 HMRUO

Médecine légale, droit médical et
éthique
Médecine physique et réadaptation
microbiologie
Néphrologie

10

04

02 CHU, 02 EHU

12
01
05

10 EHU, 02 HMRUO
CHU
03 EHU, 02 HMRUO
04 CHU, 04 EHU
02 HMRUO
08 CHU, 06 EHS EMIR
ABDELKADER
02 HMRUO
04 EHS CANASTEL
11 EHS OPHTALMO FRONT
DE MER, 02 HMRUO
02 CHU
19 CHU/12 EHS CANASTEL,
04 EHS EMIR ABDEKADER,
04 HMRUO
06 CHU, 04 EHU
04 HMRUO
05 EHS SIDI CHAMI
04 HMRUO
06 CHU, 06 HMRUO
02 CHU, 06 EHS EMIR
ABDEKADER
CHU

O.R.L

10

Oncologie Médicale

16

Ophtalmologie

17

Parasitologie mycologie

02

Pédiatrie

39

Pneumo-phtisiologie

14

psychiatrie

09

Imagerie médicale et radiologie

12

Radiothérapie-oncologie

08

Rhumatologie
TOTAL

20
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FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE D’ORAN
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
PHARMACIE :
SPECIALITES
NOMBRE DE POSTES OUVERTS
Biochimie
02
Chimie analytique
01
Hémobiologie et transfusio sanguine
03
Pharmacologie pharmaceutique
02
Parasitologie-mycologie
02
toxicologie
01
Microbiologie
03
Immunologie
01
Hydrologie bromatologie
03
TOTAL
18

LIEU DE FORMATION
Dont 01 HMRUO

Dont 01 HMRUO
HMRUO

FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE D’ORAN
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION OCTOBRE 2012
CHIRURGIE DENTAIRE :
SPECIALITES
Odontologie conservatrice endodontie
Orthopédie dento-faciale
Parodontologie
Pathologie et chirurgie buccales

NOMBRE DE POSTES OUVERTS
06
06
08
03

Prothèse

06
TOTAL

LIEU DE FORMATION
03 CHU, 03 FACULTE
CHU
CHU
CHU
02 CHU, 02 FACULTE
02 HMRUO

29

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRAL DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION 2012
FACULTE DEMEDECINE D’ALGER
MEDECINE
SPECIALITES
Anesthesie reanimation
Chirurgie cardiaque
Chirurgie vasculaire
Chirurgie generale
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie urologique
Chirurgie neurologique
Chirurgie orthopedique et traumatologie
Epidemiologie et medecine preventive
Hepato gastro-enterologie
Hematologie
Infectiologie
Medecine legale, droit medical et ethique
Medecine nucleaire et imagerie moleculaire
Oncologie medicale
Ophtalmologie
ORL
psychiatrie
Imagerie médicale et radiologie
Radiothérapie-oncologie
TOTAL

21
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NOMBRE DE POSTES OUVERTS
20
05
05
10
02
10
10
15
02
02
02
02
02
02
02
02
02
05
05
05
110
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRAL DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION 2012
PHARMACIE

SPECIALITES
Biochimie
Pharmacologie pharmaceutique
toxicologie
TOTAL

NOMBRE DE POSTES OUVERTS
01
02
02
05

TOTAL

NOMBRE DE POSTES OUVERTS
01
01
01
02
05

CHIRURGIE DENTAIRE

SPECIALITES
Odontologie conservatrice endodontie
Parodontologie
Pathologie et chirurgie buccales
Prothèse

MINISTER DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRAL DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION 2012

FACULTE DE MEDECINE D’ORAN
MEDECINE

SPECIALITES MEDICALES ET CHIRURGICALES
Anesthésie réanimation
Chirurgie générale
Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie neurologique
Ophtalmologie
ORL
TOTAL

NOMBRE DE POSTES OUVERTS
05
05
05
02
02
02
21

PHARMACIE

SPECIALITES
Biochimie
Pharmacologie pharmaceutique
toxicologie
TOTAL

NOMBRE DE POSTES OUVERTS
01
01
01
03

MINISTER DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRAL DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION 2012

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
MEDECINE

SPECIALITES MEDICALES ET CHIRURGICALES
Anesthésie réanimation
Chirurgie générale
Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie neurologique
TOTAL

NOMBRE DE POSTES OUVERTS
05
02
02
02
11

MINISTER DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRAL DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
SESSION 2012
PHARMACIE

SPECIALITES
Biochimie
Pharmacologie pharmaceutique
toxicologie
TOTAL

22
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NOMBRE DE POSTES OUVERTS
01
01
01
03
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قرار وزاري مشترك مؤرخ في  00أوت  1021يتضمن
التنظيم اإلداري لموكالة الموضوعاتية لمبحث

إن األمين العام لمحكومة،
ووزير المالية،

ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  241-20المـ ــؤرخ فـ ــي  24جمـ ــادى الثانيـ ــة  2402الموافـ ــق  11مـ ــاي

 ،1020والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

والذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  14-11المؤرخ في  21رمضان  2421الموافق  21فيفري  ،2111الذي

يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  1منو،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  011-22المؤرخ فـي  11ذي الحجـة  2401الموافـق  14نـوفمبر ،1022

الذي يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،ال سيما المادة  1منو،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسـي المـؤرخ فـي  7ربيـع الثـاني  2410الموافـق  21جـوان  ،1001المتضـمن تعيـين

األمين العام لمحكومة.
يقـــــــــررون:
المادة األولى  :تطبيقا لممادة  1من المرسوم التنفيذي رقم  011-22المؤرخ في  11ذي الحجـة  2401الموافـق

 14ن ــوفمبر  ،1022الم ــذكور أع ــاله  ،يي ــدف ى ــذا القـ ـرار إل ــى تحدي ــد التنظ ــيم اإلداري لموكال ــة

الموضوعاتية لمبحث.

المـادة  : 01يشتمل التنظيم اإلداري لموكالة الموضوعاتية لمبحث ،تحت سمطة المدير العام عمى ما يأتي :
 األمين العام،

 قسم برمجة مشاريع البحث،
 قسم تمويل مشاريع البحث،
 قسم تقويم مشاريع البحث،

 قسم العالقات الدولية واإلتصال واإلعالم،
المـادة  : 00يكمف األمين العام بتنسيق نشاط المصالح اإلدارية والتقنية اآلتية :
 مصمحة الموظفين والتكوين،

 مصمحة الميزانية والمحاسبة،
 مصمحة الوسائل العامة،

المـادة  : 04يكمف قسم برمجـة مشـاريع البحـث بإعـداد البـرام السـنوية والمتعـددة السـنوات لمبحـث ويسـير عمـى
تنفيذىا ،ويتكون من المصالح اآلتية :
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 مصمحة تشخيص مشاريع البحث،
 مصمحة الطاقات العممية البشرية،

 مصمحة متابعة تنفيذ مشاريع البحث،
المــادة  : 01يكمــف قســم تمويــل مشـاريع البحــث بتمويــل مشــاريع البحــث المقـررة .ويســاىم فــي تمويــل التظــاىرات
العممية المرتبطة بنشاطات الوكالة .ويتكون من المصالح اآلتية :

 مصمحة اإلتفاقيات والعقود،

 مصمحة تمويل مشاريع البحث،
 مصمحة التجييزات العممية،

الم ــادة  : 01يكمــف قســم تقــويم مشــاريع البحــث بتقــويم مشــاريع البحــث ويســاىم فــي تثمــين نتائجيــا ،ويضــمن
المتابعة العممية والتكنولوجية .ويتكون من المصالح اآلتية :

 مصمحة متابعة التقويم،

 مصمحة تشخيص نتائ المشاريع القابمة لمتثمين،
 مصمحة اإلبتكار والمتابعة العممية والتكنولوجية،

المــادة  : 01يكمــف قســم العالقــات الدوليــة واإلتصــال واإلعــالم بتطــوير عالقــات التبــادل والتعــاون مــع أي ىيئــة
وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسو ،وكذا ضمان نشـر نتـائ البحـث وتوزيعيـا .ويتكـون مـن

المصالح اآلتية :

 مصمحة العالقات الدولية والتعاون،
 مصمحة الوثائق العممية واإلتصال،

 مصمحة اإلعالم والتظاىرات العممية،

المـادة  : 01ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسـمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في  00أوت 1021

وزير المالية

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميم العالي والبحث العممي بالنيابة
ىاشمي جيار

كريم جودي

عن األمين العام لمحكومة وبتفويض منو
المدير العام لموظيفة العمومية
ب .بوشمال

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار مؤرخ في  09جويمية  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي
للمدرسة الوطنية المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بنــاء عمــى األم ــر رقــم  17-70مــؤرخ ف ــي  24أكتــوبر  2170والمتضــمن إنش ــاء مدرســة متعــددة التقني ــات

لميندسة المعمارية والعمران،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  241-20المؤرخ في  24جمادى الثانية  2402الموافق  11ماي 1020

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  100-01المؤرخ في  17ذو القعدة  2411الموافـق  14سـبتمبر ،1001

الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال سيما الفصل الثاني منو،

 -بمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  120-01الم ــؤرخ ف ــي  22رج ــب  2411المواف ــق  24جويمي ــة 1001

والمتضمن تحويل المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة،

 وبناء عمى محاضر إنتخاب ممثمي األساتذة لمختمف األسالك بتاريخ  10و 14ماي .1021يقـــــــــرر

المــادة األولــى  :تطبيقــا ألحكــام الفصــل الثــاني مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  100-01المــؤرخ فــي  17ذو القعــدة
 2411المواف ــق  14س ــبتمبر  ،1001والم ــذكور أع ــاله ،يي ــدف ى ــذا القــرار إل ــى تحدي ــد القائم ــة

اإلسمية ألعضاء المجمس العممي للمدرسة الوطنٌة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران،

المـادة  : 01تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي للمدرسة الوطنٌة المتعـددة العمـوم لميندسـة المعماريـة
والعمران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير المدرسةةة الوطنٌةةة المتعــددة العمــوم
لميندســة المعماريــة والعم ـران ،كــل فيمــا يخصــو ،بتنفيــذ ىــذا الق ـرار الــذي ينشــر فــي النش ـرة الرس ــمية
لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  01جويمية 1021

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميم العالي والبحث العممي بالنيابة
هاشمً جٌار
ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ملحك بالمرارٌ :تضمن أعضاء المجلس العلمً للمدرسة
الوطنٌة المتعددة العلوم للهندسة المعمارٌة والعمران




اإلسم و اللقب
زروالة دمحم صالح
بوصورة كنزة 
دحٌمان فرٌدة 
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
مدٌر المدرسة ،رئٌس المجلس العلمً للمدرسة
مدٌرة مساعدة مكلفة بما بعد التدرج والبحث
مدٌرة مساعدة مكلفة بالتدرج والشهادات
الثالثي الثالث 1021
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مزواري فضٌلة 
كحٌلة ٌوسف 
باونً طاهر 
مصطفاوي سلٌمة
جبري بوعالم 

جٌار كهٌنة
ساسً سعاد 
بلكحل عز الدٌن 
ممارنً مراد 

رئٌسة لسم
مدٌر مخبر
مدٌر مخبر
مدٌرة المكتبة
ممثل األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثلة األساتذة المحاضرٌن لسم " ب "
أستاذة بجامعة لسنطٌنة
أستاذ بجامعة بسكرة
أستاذ مشارن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  21جويمية  1021يتضمن تأهيل مدارس الدكتوراه
ويحدد عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية 1020-1021
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  241-20المؤرخ في  24جمادى الثانية  2402الموافق  11ماي 1020والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم الرئاس ـ ــي رق ـ ــم  111-21الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  0رج ـ ــب  2400المواف ـ ــق  14م ـ ــاي 1021والمتض ــمن تكمي ــف بع ــض أعض ــاء الحكوم ــة لت ــولي نياب ــة ال ــوزارء ال ــذين إنتخبـ ـوا أعض ــاء ف ــي المجم ــس الش ــعبي
الوطني،
 بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  114-11المــؤرخ فــي  14ربيــع الثــاني  2421الموافــق  27أوت 2111المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدل والمتمم،
والمتعمق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج
ّ
 بموجب القرار رقم  10المؤرخ في  21أفريـل  ،1000الـذي يحـدد كيفيـات تنظـيم مسـابقة اإللتحـاق بـالتكوينلنيل شيادة الماجستير،
 بموجب القرار رقم  202المؤرخ في  01جوان  ،1001الذي يحـدد كيفيـات تنظـيم التكـوين فـي الـدكتوراه فـيشكل مدرسة الدكتوراه،
 بناء عمى محضر لجنة التأىيل لمتكوين في الدكتوراه، وبناء عمى محاضر الندوات الجيوية لممؤسسات الجامعية لمغرب والوسط والشرق.يقـــــــــرر
المادة األولى  :ييدف ىذا القرار إلى تأىيل مدارس الدكتوراه لمسنة الجامعية .1020-1021
الم ــادة  :01يحــدد عــدد المناصــب المفتوحــة لكــل مدرســة دكتــوراه وتوزيعيــا بــين المؤسســة المؤىمــة والمؤسســات
المشاركة في الممحق المرفق بيذا القرار.
المـادة  : 00يبقـى التأىيـل المنصـوص عميـو فـي ىـذا القـرار معمـوال بـو لمـدة أربـع ( )04سـنوات إبتـداء مـن تـاريخ
إمضــائو ،مــع م ارعــاة أحكــام المــادة  21مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  114-11المــؤرخ فــي  27أوت
 2111والمذكور أعاله.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 تكمــف الســيدة مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ورؤســاء مؤسســات التعمــيم العــالي: 04 الم ــادة
 كل فيمـا يخصـو بتنفيـذ ىـذا القـرار الـذي سينشـر فـي النشـرة الرســمية لمتــعميم،المعنية بمدارس الدكتوراه
.العالي والبحث العممي
1021  جويمية21 حرر بالجزائر في
وزير الشباب والرياضة
وزير التعميم العالي والبحث العممي بالنيابة
هاشمً جٌار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Habilitation
Ecole Doctorale

: ""عموم المسان و تحميل الخطاب

Etablissement habilité : Université d’Alger 01
Coordonnateur :

الحواس مسعودي
Etablissement

UUUUUUUU-

Alger 02
Médea
Blida
Djelfa
Boumerdes
Chlef
Ghardaïa
Bouira
TOTAL

Postes ouverts
10
6
6
6
6
6
6
6
52

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Habilitation
Ecole Doctorale : "

األدب العربي قديما وحديثا

Etablissement habilité : Université de Laghouat
Coordonnateur : BRIHMATE Aïssa
Etablissement
U- Laghouat
U- Djelfa
U- Ghardaïa
TOTAL

"

Postes ouverts
10
10
10
30

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Habilitation
Ecole Doctorale : " Sciences de l’Education : Sciences Psychologiques "
Etablissement habilité : Université de Laghouat
Coordonnateur : BENTAHAR Tidjani
Etablissement
U- Laghouat
U-Ghardaïa
C. U. Tamanrasset
TOTAL
28

1021 الثالثي الثالث

Postes ouverts
10
10
10
30

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Habilitation
" Ecole Doctorale : " Anglais

Postes ouverts
13
10
7
30

Etablissement habilité : Université de Annaba
Coordonnateur : MANAA Mohamed
Etablissement
U- Annaba
U- Guelma
U- Biskra
TOTAL

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Habilitation
" Ecole Doctorale : " Anthropologie
Etablissement habilité : Université d'Oran
Coordonnateur : MOUTASSEM MIMOUNI Badra
Postes ouverts
5
5
5
5
5
25

Etablissement
Oran
Tlemcen
Mostaganem
Tizi Ouzou
Constantine

UUUUU-

TOTAL

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  21جويمية  1021يتضمن إعادة تأهيل مدارس الدكتوراه
ويحدد عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية 1020-1021

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  241-20المؤرخ في  24جمادى الثانية  2402الموافق  11ماي 1020

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم الرئاس ـ ــي رق ـ ــم  111-21الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  0رج ـ ــب  2400المواف ـ ــق  14م ـ ــاي 1021

والمتض ــمن تكمي ــف بع ــض أعض ــاء الحكوم ــة لت ــولي نياب ــة ال ــوزارء ال ــذين انتخبـ ـوا أعض ــاء ف ــي المجم ــس الش ــعبي

الوطني،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  114-11المــؤرخ فــي  14ربيــع الثــاني  2421الموافــق  27أوت 2111

المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدل والمتمم،
والمتعمق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج
ّ
 -بموجب القرار رقم  10المؤرخ في  21أفريـل  ،1000الـذي يحـدد كيفيـات تنظـيم مسـابقة اإللتحـاق بـالتكوين

لنيل شيادة الماجستير،

 -بموجب القرار رقم  202المؤرخ في  01جوان  ،1001الذي يحـدد كيفيـات تنظـيم التكـوين فـي الـدكتوراه فـي

شكل مدرسة الدكتوراه،

 -بناء عمى محضر لجنة التأىيل لمتكوين في الدكتوراه،

 وبناء عمى محاضر الندوات الجيوية لممؤسسات الجامعية لمغرب والوسط والشرق.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 1021
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يقـــــــــرر
المادة األولى  :ييدف ىذا القرار إلى إعادة تأىيل مدارس الدكتوراه لمسنة الجامعية .1020-1021

الم ــادة  :01يحــدد عــدد المناصــب المفتوحــة لكــل مدرســة دكتــوراه و توزيعيــا بــين المؤسســة المؤىمــة والمؤسســات
المشاركة في الممحق المرفق بيذا القرار.

المــادة  : 00تكمــف الســيدة مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ورؤســاء مؤسســات التعمــيم العــالي
المعنيــة بمــدارس الــدكتوراه ،كــل فيمــا يخصــو بتنفيــذ ىــذا الق ـرار الــذي سينشــر فــي النش ـرة الرس ــمية

لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21جويمية 1021

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميم العالي والبحث العممي بالنيابة
هاشمً جٌار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Reconduction
" Ecole Doctorale : " Droit
Etablissement habilité : Université d’Alger 02
Coordonnateur : LAGGOUN Walid

Postes ouverts
20
10
10
10
50

Etablissement
U- Alger 01
U- Laghouat
C.U. Tamanrasset
U- Khemis-Miliana
TOTAL

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Reconduction
" Ecole Doctorale : " Droit et Sciences Politiques
Etablissement habilité : Université de Tizi Ouzou
Coordonnateur : KACHER Abdelkader
Postes ouverts
30
10
10
8
8
66

Etablissement
Tizi Ouzou
Béjaïa
Boumerdes
Jijel
Bouira

UUUUU-

TOTAL

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Reconduction
" )Ecole Doctorale : " Sociologie : organisations, dynamiques sociales et société (ODS

Postes ouverts
10
6
6
22

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Etablissement habilité : Université d’Alger 01
Coordonnateur : HAKIKI Noureddine
Etablissement
U- Alger 02
U- Laghouat
U- Ghardaïa
TOTAL

الثالثي الثالث 1021
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Reconduction
Ecole Doctorale : " Economie et Management "
Etablissement habilité : Université d’Oran
Coordonnateur : BEN BAYER Habib
Etablissement
UUUU-

Oran
Tiaret
Béchar
Mostaganem
TOTAL

Postes ouverts
12
6
6
6
30

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Reconduction
Ecole Doctorale : " Technologies et Applications Spaciales "
Etablissement habilité : USTO
Coordonnateur : RAHLI Mostéfa
Etablissement
USTO
U- Tlemcen
U- Sétif
U- Constantine
USTHB
TOTAL

Postes ouverts
6
0
0
8
6
20

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Reconduction
Ecole Doctorale : " Physique et Chimie Matériaux "
Etablissement habilité : Université de Sidi Bel Abbès
Coordonnateur : AMERI Mohamed
Etablissement
U- Sidi Bel Abbès
U- Tiaret
U- Mascara
ENSET
TOTAL

Postes ouverts
6
6
2
0
14

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2010
Reconduction
Ecole Doctorale : Informatique " Sciences et Technologies de l’information et de la
communication (STIC) "
Etablissement habilité : ENSI Ex : INI
Coordonnateur : BENBOUZID SI TAYEB Fatima
Etablissement
ENSI
EMP
U- Khenchla
U- Mascara
U- Tiaret
TOTAL

31
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Postes ouverts
8
8
4
5
5
5
5
40

Option
IRM
SIC
IRM
IRM
SIC
SIC
IRM
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Liste de écoles doctorales gelées pour l’année universitaire 1021/2010
Etablissement

Coordonnateur
HAMEDI TAHA
Moussadak

USTHB

KADIK ACHOUBI Leïla

USTHB

BADACHE Nadjib

U- Oran

YACINE Rachida

U- Oran

KADRI Abderrahmane

ENSV

U- Sidi Bel Abbès
U- Oran

Intitulé de l’école doctorale
Sciences Agro-Vétérinaires : Production,
Hygiène et Santé Animale
Ecologie Végétale : Dynamiques des
écosystèmes et Environnement
Système Informatiques et Ingénierie du
Logiciel
US, British, Commonwealth Civilisations and
Literary studies
– Nanosciences des matériaux
Nanotechnologie-Nanometrologie

BENGUEDIAB
Mohamed
EL KORSO Kamel

Mécaniques des matériaux et structures
» Langue de spécialité « EDOLAS

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  16جويمية  1021يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث
من أجل الحصول عمى شهادة الدكتوراه

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  241-20المؤرخ في  24جمادى الثانية  2402الموافق  11ماي 1020

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم الرئاس ـ ــي رق ـ ــم  111-21الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  0رج ـ ــب  2400المواف ـ ــق  14م ـ ــاي 1021

والمتض ــمن تكمي ــف بع ــض أعض ــاء الحكوم ــة لت ــولي نياب ــة ال ــوزارء ال ــذين انتخبـ ـوا أعض ــاء ف ــي المجم ــس الش ــعبي

الوطني،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  114-11المــؤرخ فــي  14ربيــع الثــاني  2421الموافــق  27أوت 2111

والمتعمق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمـادى الثانيـة  2414الموافـق  10أوت 1000

المعدل والمتمم ،الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

 -بمقتضـى المرسـوم التنفيـذي رقـم  111-01المــؤرخ فـي  22رجـب  2411الموافـق  21أوت  ،1001الــذي

يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  100-01المؤرخ في  17ذي القعـدة  2411الموافـق  11ديسـمبر،1001

الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  200-01المــؤرخ فــي  17ربيــع الثــاني  2411الموافــق  00مــاي 1001

والمتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  202-01المــؤرخ فــي  17ربيــع الثــاني  2411الموافــق  00مــاي 1001

والمتضمن القانون األساسي الخاص بالباحث الدائم،
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 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم التنفيـ ــذي رقـ ــم  111-01المـ ــؤرخ فـ ــي  27شـ ــعبان  2411الموافـ ــق  21أوت 1001

والمتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسـانس وشـيادة الماسـتر وشـيادة الـدكتوراه ،ال سـيما المادتـان

 21و 21منو،

 -بمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقـم  00-01مـؤرخ فـي  01محـرم  2400الموافـق  00جـانفي  ،1001الـذي

يوضح ميمة اإلشراف ويحدد كيفيات تنفيذىا.

 -بموجــب الق ـرار رقــم  110المــؤرخ فــي  11جويميــة  ،1001االــذي يحــدد كيفيــات تنظــيم التكــوين فــي الطــور

الثالث من أجل الحصول عمى شيادة الدكتوراه،

 -وبموجــب القـرار رقــم  210المــؤرخ فــي  24مــاي  1021والمتضــمن إنشــاء جــدول فيرســي مركــزي لممــذكرات

واألطروحات ويحدد كيفيات تزويده واستعمالو،

يقـــــــــرر
المــادة األولــى :تطبيقــا ألحكــام المــادتين  21و 21مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  111-01المــؤرخ فــي  21أوت
 1001والمــذكور أعــاله ،ييــدف ىــذا الق ـرار إلــى تحديــد كيفيــات تنظــيم التكــوين فــي الطــور الثالــث
وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا.

الفصل األول
أحكام عامة

المـادة  :01تحدد سنويا تكوينات الطور الثالث المؤىمة و كذا عدد المناصب المفتوحة بقرار من الوزير المكمف
بالتعميم العالي.

ينظم التكوين في الطور الثالث عمى مستوى مؤسسات التعميم العالي.

المـادة  : 00تنشأ لدى الوزير المكمف بالتعميم العالي لجنة تأىيل لمتكوين في الطور الثالث تكمف بما يأتي :
 -دراسة طمبات التأىيل وتجديد التأىيل المقدمة من طرف مؤسسات التعميم العالي،

 اقت ـراح عــدد المناصــب الم ـراد فتحيــا فــي مختمــف الفــروع والتخصصــات عمــى أســاس قــدرات التــأطيرالعممي واالحتياجات المعبر عنيا،

 فحص الحصائل السنوية لدراسات الطور الثالث وتقديم أي إقتراح من شأنو تحسين مردوديتيا، -اقتراح كل آلية تيدف إلى تحسين التكوين في الطور الثالث وتنظيمو،

المــادة  : 04تحــدد تشــكيمة لجنــة التأىيــل لمتكــوين فــي الطــور الثالــث وكيفيــات ســيرىا بق ـرار مــن الــوزير المكمــف
بالتعميم العالي.

المـادة  : 01يخضع التأىيل لمتكوين في الطور الثالث لمتجديد كل ثالث ( )00سنوات،

تمتزم المؤسسة المعنية ،في حالة عـدم التأىيـل ،بضـمان مواصـمة التكـوين لممترشـحين المسـجمين

بصفة منتظمة إلعداد أطروحة الدكتوراه.

الفصل الثاني

تنظيم التكوين
المـادة  : 01تنشأ عمى مستوى كل مؤسسة مؤىمة لجنة بيداغوجيا وبحث لكل تكوين في الطور الثالث.
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المـــادة  : 07تتش ــكل لجن ــة البي ــداغوجيا والبح ــث م ــن أس ــاتذة ب ــاحثين م ــن ذوي المص ــف الع ــالي (أس ــتاذ ،أس ــتاذ
محاضر قسم "أ") ينتمون إلى المؤسسة المؤىمة والذين إقترحوا فتح التكوين في الطور الثالث.

يمكــن توســيع تشــكيمة لجنــة البيــداغوجيا والبحــث لتضــم أســاتذة بــاحثين وبــاحثين مــؤىمين مــن خــارج

المؤسسة المؤىمة.

المـادة  : 01تكمف لجنة البيداغوجية والبحث بما يأتي :
 -تحديد شيادات الماستر التي تمنح الحق في التسجيل لممسابقة،

 وضع الشروط البيداغوجية لإللتحاق بالمسابقة ،والتي تسمح بإجراء إنتقاء ّأولي لممترشحين، دراسة ممفات الترشح، -تحضير اإلختبارات الكتابية لممسابقة،

 السير عمى إحترام القواعد السرية في تنظيم اختبارات المسابقة، ضــمان تنظــيم المســابقة ومتابعتيــا ،بالتنســيق مــع المصــالح اإلداريــة المعنيــة إلــى غايــة اإلعــالن عــنالنتائ ،

 ضمان متابعة طمبة الدكتوراه خالل التكوين وتقييميم، إبداء الرأي حول موضوع البحث المقترح من طرف المشرف عمى أطروحة الدكتوراه، إبداء الرأي حول تشكيمة لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه ،واقتراح مقررين، تنظيم حركية األساتذة المشاركين في عممية التكوين، -ضمان التنسيق مع الشركاء في التكوين،

 المبادرة بأي شكل لمتكوين لمبحث لفائدة طمبة الدكتوراه (محاضرات ،حمقات ،ورشات.)....المـادة  : 01تحدد مدة تحضير أطروحة الدكتوراه بثالث ( )00سنوات متتالية.

يمكن لرئيس المؤسسة أن يرخص ،وبصفة إستثنائية ،إضـافة سـنة واحـدة ( )02إلـى سـنتين ()01
باقتراح من المجمس العممي وبعد رأي معّمل من طرف المشـرف عمـى أطروحـة الـدكتوراه الـذي يقـدم

طمبا لممجمس العممي.

الفصل الثالث
اإللتحاق بالتكوين

المـادة  : 20يـتم اإللتحـاق بـالتكوين فـي الطـور الثالـث ،عمـى أسـاس المسـابقة لممترشـحين الحـائزين عمـى شـيادة
الماستر ،أو أي شيادة أجنبية معترف بمعادلتيا.

المـادة  : 22مسابقة اإللتحاق بالتكوين في الطور الثالث ىي مسابقة وطنيـة ،و تنظميـا المؤسسـة المؤىمـة وفـق
مرحمتين :

 دراسة ممف الترشح، -إختبارات كتابية.

تعد كال المرحمتين إجبارية واقصائية.
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المــادة  : 21تســمح د ارســة ممــف الترشــح بتقيــيم المســار الجــامعي لممترشــح (التطــور فــي ماســتر  ،2الترتيــب فــي
ماس ــتر  ،1نوعي ــة الم ــذكرة ،المس ــار الس ــابق ،)....وب ــإجراء إنتق ــاء ّأول ــي لممترش ــحين المس ــتوفين
لمشروط البيداغوجية المحددة من طرف لجنة البيداغوجيا والبحث.

تتم دراسة الممفات عمى أساس المعايير التالية :

 المالءمة بين تخصص الماستر وتخصص الطور الثالث الذي يتقدم إليو المترشح، -المعدل العام المحصل عميو في الطور الثاني،

 -االنتظام في تدرج الطالب خالل الطور الثاني وانعدام الرسوب،

 -محتوى المالحظات الواردة في الوثيقة الوصفية لممعارف والمؤىالت المكتسبة المرفقة بشيادة الماستر.

األول مـن التكـوين
في حالة التساوي بين مترشحين أو أكثر يأخذ بعين االعتبار تدرج المترشح خالل الطور ّ
الجامعي.
المـادة  : 20تتمحور االختبارات الكتابية حول تخصص أو تخصصات التكوين في الماستر.

يح ــدد ع ــدد المترش ــحين المس ــموح لي ــم باجتي ــاز االختب ــارات الكتابي ــة لممس ــابقة بع ــد د ارس ــة ممف ــات

الترشح ،و يجب أن يساوي ،عمى األقل ،عشرة ( )20أضعاف عدد المناصب المفتوحة.
الفصل الرابع
إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا

المـادة  : 24يجب عمى المترشح المقبول أن يختار عنـد تسـجيمو موضـوع أطروحـة الـدكتوراه المقتـرح مـن طـرف
المشرف ،و يقوم بإيداعو لدى المصالح اإلدارية ،والييئات العممية المؤىمة قصد تثبيتو.

المـادة  : 21يسجل موضوع األطروحة المعتمد في الفيرس المركزي ألطروحات الدكتوراه.

المـادة  : 21يكـون المشـرف عمـى األطروحـة مـن بـين األسـاتذة البـاحثين أوالبـاحثين الـدائمين المـؤىمين لإلشـراف
عمى أطروحات الدكتوراه و تأطيرىا.

يمك ــن مس ــاعدة المش ــرف عم ــى األطروح ــة م ــن ط ــرف مش ــرف ث ــان بع ــد موافق ــة المجم ــس العمم ــي
لممؤسسة التي تسجل فييا األطروحة.

المــادة  : 27تتضــمن أطروحــة الــدكتوراه إعــداد بحــث أصــمي مــن طــرف طالــب الــدكتوراه ،يــؤدي وجوبــا إلــى نشــر
مقال واحد عمى األقل في مجمة عممية معترف بيا ،ويتوج بتحرير أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا.

المـادة  : 21يجب عمى طالب الدكتوراه أن يقدم بانتظام عرضا عن تقدم أعمالو أمام لجنة البيداغوجيا والبحث.
ال يمكن أن تتم مناقشة األطروحة إال عقب نياية السنة الثالثة.

يقصى من التكـوين فـي الطـور الثالـث المترشـح الـذي لـم يـتمكن مـن مناقشـة أطروحتـو عقـب السـنة

الثالثة ولم يتحصل عمى ترخيص أو لم يقدم طمبا لذلك.

المـادة  : 21تتم مناقشة األطروحة أمام لجنة مشكمة من أربعة ( )04إلى ستة ( )01أعضاء من ذوي
االختصاص برتبة أستاذ أو أستاذ محاضر قسم "أ" أو مدير بحث مؤىل أو أستاذ باحث قسم

"أ" مؤىل.
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يجــب أن تضــم المجنــة فــي تشــكيمتيا عضـوا أو عضــوين مــن خــارج مؤسســة التســجيل ،يــتم اختيــاره

(ىما) عمى أساس كفاءتو (ىما) في مجال اىتمام موضوع األطروحة.

المـادة  : 10تعرض تشكيمة لجنة المناقشة التي يشكميا المجمس العممي لممؤسسة ،بعد اإلطالع عمى رأي لجنة
التكوين في الطور الثالث ،عمى رئيس المؤسسة المعنية لمموافقة.

يعد رئيس المؤسسة مقر ار يتضمن تعيين أعضاء المجنة ويحدد صفة كل عضو فييا:

الرئيس ،المقرر ،المقرر المشارك عند االقتضاء ،و كذا العضو أو األعضاء المدعوون.

المـادة  : 12تسمم الييئات اإلدارية المعنية نسخا عن أطروحة الدكتوراه إلى أعضاء المجنة المعينين الذين يمنح
ليم أجل أقصاه ثالثون ( )00يوما لتقديم تقاريرىم.

يستبدل العضـو الـذي لـم يقـدم تقريـره بعـد انقضـاء األجـل المنصـوص عميـو فـي الفقـرة األولـى أعـاله

حسب كيفيات التعيين المنصوص عمييـا فـي المـادتين  21و 10أعـاله ،و لمعضـو المسـتبدل أجـل
ثالثين ( )00يوما لتقديم تقريره.

المـادة  : 11عندما تكون األطروحة موضـوع تحفظـات جوىريـة ،تبمـ ىـذه التحفظـات لممشـرف مـن أجـل أخـذىا
بعين اإلعتبار.

عندما يرفض المشرف كل التحفظات ،تشكل لجنة ثانية حسب نفس الشروط المذكورة في المادتين
 21و 10أعاله ،و يكون قرار المجنة الثانية نيائيا.

المـادة  : 10يمنح المترشح ،عقب المناقشة وبعد مداوالت المجنة ،لقب دكتور بتقدير "مشرف" أو مشرف جدا".

يمكن لمجنة ،عمى لسان رئيسيا ،أن تينئ الحـائز عمـى المقـب شـفويا وعمنيـا عنـدما يقـدر أعضـاؤىا

عمى أن نوعية األعمال واألداء كانت متميزة.

المـادة  : 14تدون مداوالت المجنة في محضر مناقشة مؤرخ وممضي من طرف جميع أعضائيا.
يسمم رئيس المجنة ،عبر التدرج السممي ،محضر المناقشة لرئيس المؤسسة.

المـادة  : 11تعد األعمال العممية التي أعدىا المترشح في إطـار أطروحـة الـدكتوراه ممكـا لممؤسسـة المؤىمـة التـي
سجل فييا وأنجز أعمالو لدييا ،ويمكن ليذه األخيرة أن تتصرف فييا بكل حرية ما لم تتنـازل عنيـا
لفائدة المترشح.

المـ ــادة  : 11ك ــل محاول ــة انتح ــال أو تزوي ــر ف ــي النت ــائ أو غ ــش ل ــو ص ــمة باألعم ــال العممي ــة المتض ــمنة ف ــي
األطروحــة ،والتــي يــتم التأكــد مــن ثبوتيــا أثنــاء المناقشــة أو بعــدىا ،تعــرض صــاحبيا إلــى إبطــال

المناقشــة وســحب المقــب الحــائز عميــو ،دون المســاس بالعقوبــات المنصــوص عمييــا فــي التش ـريع
والتنظيم المعمول بيما.

وفـي ىـذه الحـاالت فـإن مسـؤولية المشـرف عمـى األطروحـة تبقـى قائمـة ،طبقـا ألحكـام المــادة 14

مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  200-01المــؤرخ فــي  17ربيــع الثــاني  2411الموافــق  00مــاي
 1001والمذكور أعاله.

المـادة  :17تمغى أحكام القرار رقم  110المؤرخ في  11جويمية  ،1001الذي يحدد تنظيم التكوين في الطور
الثالث من أجل الحصول عمى شيادة الدكتوراه.
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المـادة  :11تكمف مديرة الد ارسـات لمـا بعـد التـدرج والبحـث والتكـوين ورؤسـاء مؤسسـات التعمـيم العـالي ،كـل فيمـا
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.

المـادة  :11ينشر ىذا القرار في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16جويمية 1021

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميم العالي والبحث العممي بالنيابة
هاشمً جٌار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم الحقوق بتاريخ  21أكتوبر .1022يقـــــــــرر

المــادة األولــى :تطبيقــا ألحكــام المــادة  41مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  171-00المــؤرخ فــي  04جمــادى الثانيــة
 2414الموافــق  10أوت  1000المعــدل والمــتمم والمــذكور أعــاله ،ييــدف ىــذا الق ـرار إلــى تحديــد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة.

المـادة  :01تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة
سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم

الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة









اإلسم و اللقب
نمادي حفٌظ
بن أحمد الحاج
هامل الهواري
منادي ملٌكة
لرٌد دمحم أحمد
أسود دمحم امٌن
بوكلً شكٌب حسن
كبٌر ٌحًٌ

الصفة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الحقوق
رئٌس لسم الحموق
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذة محاضرة لسم " ب "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ مساعد لسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ــى المرس ــوم الرئاسـ ــي رق ــم  011-21الم ــؤرخ فـ ــي  21شـ ـوال  2400المواف ــق  0ســـبتمبر ،1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتض ــى المرس ــوم الرئاسـ ــي رق ــم  011-21الم ــؤرخ فـ ــي  27شـ ـوال  2400المواف ــق  4ســـبتمبر ،1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم السياسية بتاريخ  10أكتوبر .1022يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلـى تحديـد

القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم العمــوم السياســية لكميــة الحقــوق والعمــوم السياســية
بجامعة سعيدة.
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المـ ــادة  : 01تح ــدد القائم ــة اإلس ــمية ألعض ــاء المجن ــة العممي ــة لقس ــم العم ــوم السياس ــية لكمي ــة الحق ــوق والعم ــوم
السياسية بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة ســعيدة ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم العموم
السياسية لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة


اإلسم و اللقب
عبد العالً عبد المادر

الصفة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم العموم السياسية

حمادو دحمان

رئٌس لسم العموم السياسية

طٌبً بن علً
ٌتٌم دمحم
خداوي دمحم
نواري أحالم
زٌدان جمال

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعية سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  44منو.
 بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بتاريخ  7ماي .1021النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 1021

39

يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلـى تحديـد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة.

الم ــادة  : 01تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجمــس العممــي لكميــة العمــوم والتكنولوجيــا بجامعــة ســعيدة وفــق
الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة ســعيدة ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء المجلس العلمي
لكمية العموم و التكنولوجيا بجامعية سعيدة



اإلسم واللقب
حزاب عبد الكرٌم

الصفة
رئٌس المجلس العلمً لكلٌة العموم والتكنولوجيا



جلولً غوثً

عمٌد كلٌة العموم والتكنولوجيا



















لاٌد دمحم
الكرطً دمحم
مجبر عبد هللا
حسناوي عكاشة
أمٌن عبد المالن
عاللً لوٌدر
بوعسرٌة فاطمة
بودالً عبد المادر
عمارة دمحم
غالً مرزوق
العسري بومدٌن
ولاص صدٌك
رحمونً علً
مزوار عبد المادر
عباس عكاشة
إلٌاس عبد المادر
سوٌدي عبد المادر

نائب العمٌد مكلف بالدراسات والمسائل المتعلمة بالطلبة
نائب العمٌد مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمً
رئٌس لسم الهندسة المدنٌة والري
رئٌس لسم البٌولوجٌا
رئٌس لسم الرٌاضٌات واإلعالم اآللً
رئٌس لسم الكٌمٌاء
رئٌسة لسم اإللكترونٌن
رئٌس لسم الفٌزٌاء
رئٌس لسم اإللكتروتمنً
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الهندسة المدنٌة والري
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم البٌولوجٌا
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الرٌاضٌات واإلعالم اآللً
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الكٌمٌاء
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اإللكتروتمنً
ممثل عن أساتذة التعلٌم العالً
ممثل عن أساتذة التعلٌم العالً
ممثل عن أساتذة التعلٌم العالً
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مٌلود ٌحٌى
موالي ٌحٌى
بن علً عمر
لعبانً عبد الرحمن
لندوزي توفٌك
بن عٌسى الطاهر
درٌس خوجة فاطمة الزهراء
جلولً بوعزة
بومدٌن العربً
لندوسً عبد الجبار
حرطانً لادة
الشافً الشافً
الدومً نور الدٌن
بوعزة خدٌجة

ممثل عن أساتذة التعلٌم العالً
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثلة عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المساعدٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المساعدٌن لسم " أ "
مسؤولة مكتبة الكلٌة
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.

 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بتاريخ  20أفريل .1021يقـــــــــرر

المــادة األولــى :تطبيقــا ألحكــام المــادة  41مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  171-00المــؤرخ فــي  04جمــادى الثانيــة
 2414الموافــق  10أوت  1000المعــدل و الم ــتمم و المــذكور أعــاله ،يي ــدف ىــذا الق ـرار إل ــى

تحديــد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم الرياضــيات واإلعــالم اآللــي لكميــة العمــوم
والتكنولوجيا بجامعة سعيدة.
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المـ ــادة  : 01تح ــدد القائم ــة اإلسـ ــمية ألعض ــاء المجن ــة العمميـ ــة لقس ــم الرياض ــيات واإلعـ ــالم اآلل ــي لكمي ــة العم ــوم
والتكنولوجيا بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعـة سـعيدة ،كـل فيمـا يخصـو بتنفيـذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم الرياضيات
واإلعالم اآللي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة



الصفة

اإلسم واللقب
ولاص صدٌك

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الرياضيات واإلعالم اآللي

أمٌن عبد المالن

رئٌس لسم الرياضيات واإلعالم اآللي

عباس عكاشة
لندوزي عبد الجبار
لندوزي توفٌك
حمو رضا دمحم
بوشٌحة جلول
العمبانً أحمد شولً
زحاف أحمد

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيولوجيا لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،
 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم البيولوجيا بتاريخ  20جانفي .1021يقـــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلـى تحديـد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة.
المــادة  : 01تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم البيولوجيــا لكميــة العمــوم والتكنولوجيــا بجامعــة
سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.
الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة ســعيدة ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم
البيولوجيا لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة



الصفة

اإلسم واللقب
العسري بومدٌن

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم البيولوجيا

حسناوي عكاشة

رئٌس لسم البيولوجيا

لعبانً عبد الرحمن

أستاذ محاضر لسم " أ "

بن علً عمر

أستاذ محاضر لسم " أ "

عوٌسات مٌلود

أستاذ محاضر لسم " ب "

كحلولة خالد

أستاذ محاضر لسم " ب "

تراس دمحم

أستاذ محاضر لسم " ب "

هاشم لادة

أستاذ مساعد لسم " أ "

بورصالً أمٌن حبٌب

أستاذ مساعد لسم " أ "
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قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم العموم اإلجتماعية واإلنسانية لكمية اآلداب والمغات
والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،
 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم اإلجتماعية واإلنسانية بتاريخ  00جانفي .1021يقـــــــــرر
المــادة األولــى  :تطبيقــا ألحكــام المــادة  41مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  171-00المــؤرخ فــي  04جمــادى الثانيــة
 2414الموافق  10أوت  1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلـى تحديـد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلجتماعيـة واإلنسـانية لكميـة اآلداب والمغـات
والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة.
الم ــادة  : 01تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم العمــوم اإلجتماعيــة و اإلنســانية لكميــة اآلداب
والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  : 00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين و مدير جامعة سـعيدة ،كـل فيمـا يخصـو بتنفيـذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم العموم اإلجتماعية

واإلنسانية لكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة


الصفة

اإلسم واللقب
حفٌان دمحم

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم العموم اإلجتماعية واإلنسانية

عبد هللا موسى

رئٌس لسم العموم اإلجتماعية واإلنسانية

بكري عبد الحمٌد
لدوري عبد الكرٌم
شباب عبد الكرٌم
دلباز دمحم
درٌس بن مصطفى
مسعودي أحمد

أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم المغة اإلنجميزية لكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم المغة اإلنجميزية بتاريخ  14جانفي .1021يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلـى تحديـد

القائم ــة اإلس ــمية ألعض ــاء المجن ــة العممي ــة لقس ــم المغ ــة اإلنجميزي ــة لكمي ــة اآلداب والمغ ــات والعم ــوم
اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة.
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المـادة  : 01تحدد القائمة اإلسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم المغـة اإلنجميزيـة لكميـة اآلداب والمغـات والعمـوم
اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصـو بتنفيـذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم المغة اإلنجميزية
لكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة



الصفة

اإلسم واللقب
بن عدلة جمال

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم المغة اإلنجميزية

موساوي عبد الكرٌم

رئٌس لسم المغة اإلنجميزية

دخٌر فاٌزة
برومً رلٌة
برزوق هناء
روماري أمال

أستاذة محاضرة لسم " ب "
أستاذة مساعدة لسم " أ "
أستاذة مساعدة لسم " أ "
أستاذة مساعدة لسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم المغة الفرنسية لكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بتاريخ  10جانفي .1021النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكـام المـادة  41مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلـى تحديـد

القائم ــة اإلس ــمية ألعض ــاء المجن ــة العممي ــة لقس ــم المغ ــة الفرنس ــية لكمي ــة اآلداب والمغ ــات والعم ــوم
اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة.

الم ــادة  :01تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم المغــة الفرنســية لكميــة اآلداب والمغــات والعمــوم
اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  :00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة ســعيدة ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم المغة الفرنسية
لكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة



اإلسم واللقب

الصفة

وردي إبراهٌم

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم المغة الفرنسية

مسكٌن دمحم ٌاسٌن

رئٌس لسم المغة الفرنسية

بساي هواري
ولد سعٌد عبد الكرٌم
صبار خضرة
ساٌح دمحم

أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذة مساعدة لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم المغة العربية لكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
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 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم المغة العربية بتاريخ  11فيفري .1021يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلـى تحديـد

القائمـ ــة اإلسـ ــمية ألعضـ ــاء المجنـ ــة العمميـ ــة لقسـ ــم المغـ ــة العربيـ ــة لكميـ ــة اآلداب والمغـ ــات والعمـ ــوم
اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة.

الم ــادة  : 01تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم المغــة العربيــة لكميــة اآلداب والمغــات والعمــوم
اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  :00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين و مــدير جامعــة ســعيدة ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم المغة العربية

لكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة


اإلسم واللقب

الصفة

عبو عبد المادر

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم المغة العربية

حٌاللً طاهر

رئٌس لسم المغة العربية

مخلوف عامر
مزاري شارف
مباركً بوعالم

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ محاضر لسم " أ "

روٌسات دمحم
مصباحً الحبٌب
طٌبً أحمد
حاكم عمارٌة

أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذة محاضرة لسم " أ "
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قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعية سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  44منو.

 وبناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بتاريخ  14أكتوبر .1022يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلـى تحديـد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة.

المـادة  : 01تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة وفق
الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة ســعيدة ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء المجلس العلمي
لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعية سعيدة
اإلسم واللقب
طٌبً بن علً

الصفة
رئٌس المجلس العلمً لكلٌة الحقوق والعموم السياسية

سعٌدي الشٌخ

عمٌد كلٌة الحقوق والعموم السياسية

زٌدان جمال
بوزٌان أدمحم

نائب العمٌد مكلف بالدراسات والمسائل المتعلمة بالطلبة
نائب العمٌد مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمً
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رئٌس لسم الحموق
رئٌس لسم العلوم السٌاسٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الحموق
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم العلوم السٌاسٌة
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
مسؤولة مكتبة الكلٌة

بن أحمد الحاج
حمادو دحمان
نمادي حفٌظ
عبد العالً عبد المادر
هامل الهواري
هرباجً سمٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني بتاريخ  21جانفي .1021يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكـام المـادة  41مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلـى تحديـد

القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم اإللكتروتقنــي لكميــة العمــوم والتكنولوجيــا بجامعــة
سعيدة.

المـادة  : 01تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني لكميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعـة
سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة ســعيدة ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم

اإللكتروتقني لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة
اإلسم واللقب

الصفة

مزوار عبد المادر

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اإللكتروتقني

عمارة دمحم

رئٌس لسم اإللكتروتقني

مٌلود ٌحٌى
مٌلودي عبد هللا
حرطانً لادة
بومدٌن العربً
مزٌان رشٌد
مصطفاي لطفً
سكور دمحم

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ مساعد لسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسم الكيمياء بتاريخ  20ديسمبر .1022يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلـى تحديـد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة.
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الم ــادة  : 01تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم الكيميــاء لكميــة العمــوم والتكنولوجيــا بجامعــة
سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة ســعيدة ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم
الكيمياء لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة



اإلسم واللقب

الصفة

رحمونً علً

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الكيمياء

عاللً لوٌدر

رئٌس لسم الكيمياء

بن عٌسى الطاهر
نعار نصٌرة
مصطفاي أسماء
بالعربً وسٌلة
مٌلودي صافٌة

أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذة محاضرة لسم " ب "
أستاذة محاضرة لسم " ب "
أستاذة مساعدة لسم " أ "
أستاذة مساعدة لسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الهندسة المدنية والري لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري بتاريخ  24ديسمبر .1022النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكـام المـادة  41مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة

 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم اليندســة المدنيــة والــري لكميــة العمــوم والتكنولوجيــا
بجامعة سعيدة.

المـادة  :01تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والـري لكميـة العمـوم والتكنولوجيـا
بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم الهندسة
المدنية والري لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة
اإلسم و اللمب

الصفة

غالً مرزوق

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اليندسة المدنية والري

مجبر عبد هللا

رئٌس لسم اليندسة المدنية والري

حزاب عبد الكرٌم
موالي ٌحٌى
ٌغنم رضا
بلخضر خلٌل
حاكم مباركة

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذة مساعدة لسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  44منو.

 -بناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بتاريخ

 11نوفمبر .1022

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة

 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
بجامعة سعيدة.

المــادة  : 01تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجمــس العممــي لكميــة العمــوم االقتصــادية والعمــوم التجاريــة وعمــوم
التسيير بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة ســعيدة ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء المجلس العلمي لكمية العموم
اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة

اإلسم واللقب

الصفة

زرولً إبراهٌم

رئٌس المجلس العلمً لكلٌة العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

بن حمٌدة دمحم
صوار ٌوسف
بوزٌان عثمان
معارٌف دمحم
ٌوصالح عبد اللطٌف
بن عزة دمحم أمٌن
ذٌاب زلاي
زرولً إبراهٌم
بوطٌبة فٌصل
بلعربً عبد المادر
ٌعموبً خلٌفة
هاشمً الطٌب
وارف نعٌمة

عمٌد كلٌة العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
نائب العمٌد مكلف بالبٌداغوجٌة والمسائل المتعلمة بالطلبة
نائب العمٌد مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمً
رئٌس لسم العلوم التجارٌة
رئٌس لسم العلوم اإللتصادٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم العلوم اإللتصادٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم العلوم التجارٌة
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لمسم العلوم التجارٌة
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لمسم العلوم اإللتصادٌة
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لمسم العلوم اإللتصادٌة
ممثل عن األساتذة المساعدٌن للكلٌة
ممثل عن األساتذة المساعدٌن للكلٌة
مسؤولة مكتبة الكلٌة
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قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم العموم التجارية لكمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين الوزير األول،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم التجارية بتاريخ  11نوفمبر .1022يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكـام المـادة  41مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة

 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم العمــوم التجاريــة لكميــة العمــوم اإلقتصــادية والعمــوم

التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة.

المـادة  :01تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية لكمية العموم اإلقتصادية والعموم
التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم العموم التجارية

لكمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة
اإلسم واللقب

الصفة

ذٌاب زلاي

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم العموم التجارية

معارٌف دمحم

رئٌس لسم العموم التجارية
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صوار ٌوسف

أستاذ محاضر لسم " أ "

بالعربً عبد المادر

أستاذ محاضر لسم " ب "

زرولً إبراهٌم

أستاذ محاضر لسم " ب "

بن لدور علً

أستاذ مساعد لسم " أ "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم العموم اإلقتصادية لكمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم اإلقتصادية بتاريخ  11نوفمبر .1022يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العمـوم االقتصـادية لكميـة العمـوم االقتصـادية والعمـوم

التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة.

الم ــادة  : 01تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم العمــوم االقتصــادية لكميــة العمــوم االقتصــادية
والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة ســعيدة ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم العموم اإلقتصادية

لكمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة
الصفة

اإلسم واللقب
بوعزة دمحم أمٌن

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم العموم اإلقتصادية

بوصالح عبد اللطٌف

رئٌس لسم العموم اإلقتصادية

بوزٌان عثمان
محمودي لادة مختار
فٌاللً عبد الرحمن
بورٌش لحسن

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  20-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  07مح ـ ــرم  2400المواف ـ ــق  4ج ـ ــانفي 1001

والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  44منو.

 -وبناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعيـة واإلنسانية بتاريخ 12

فيفري .1021

يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكـام المـادة  44مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة

 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائمــة االســمية ألعضــاء المجمــس العممــي لكميــة اآلداب والمغــات والعمــوم االجتماعيــة واإلنســانية
بجامعة سعيدة.

الم ـ ــادة  : 01تحـ ــدد القائمـ ــة االسـ ــمية ألعضـ ــاء المجمـ ــس العممـ ــي لكميـ ــة اآلداب والمغـ ــات والعمـ ــوم اإلجتماعيـ ــة
واإلنسانية بجامعة سعيدة وفق الجدول الممحق بيذا القرار.
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المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة سعيدة ،كل فيما يخصو بتنفيذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار يتضمن أعضاء المجلس العلمي لكمية اآلداب
والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة

اإلسم واللمب
مزاري شارف

الصفة
رئٌس المجلس العلمً لكلٌة اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية

عباس دمحم

عمٌد كلٌة اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية

بكري عبد الحمٌد
مجاهد مٌمون
طاهر جٌاللً
موسى عبد هللا
مسكٌن دمحم ٌاسٌن
موساوي عبد الكرٌم
عبو عبد المادر
وردي إبراهٌم
حفٌان دمحم
بن عدلة جمال
مخلوف عامر
زغوان أدمحم
حدو نور الدٌن
هاشمً الطاهر

نائب عمٌد الكلٌة مكلف بالدراسات والمسائل المتعلمة بالطلبة
نائب عمٌد الكلٌة مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمً
رئٌس لسم اللغة العربٌة وآدابها
رئٌس لسم العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة
رئٌس لسم اللغة الفرنسٌة
رئٌس لسم اللغة اإلنجلٌزٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اللغة العربٌة وآدابها
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اللغة الفرنسٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اللغة اإلنجلٌزٌة
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المحاضرٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المساعدٌن لسم " أ "
ممثل عن األساتذة المساعدٌن لسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  10سبتمبر  1021يعدل القرار رقم  747المؤرخ في  20ديسمبر 1022
يحدد معايير التنقيط لصرف عال وات المردودية وتحسين األداء في التسيير
وتحسين األداء لفائدة الموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى األم ـ ــر رق ـ ــم  00-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  21جم ـ ــادى الثاني ـ ــة  2417المواف ـ ــق  21جويمي ـ ــة 1001

والمتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
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 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  200-20المؤرخ فـي  10جمـادى األولـى  2402الموافـق  1مـاي 1020

والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  001-22المؤرخ في  11رمضان  2401الموافـق  11أوت  ،1022الـذي

يؤسس النظام التعويضي لمموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي.

 -بمقتضى القرار رقم  747المؤرخ في  20ديسمبر  ،1022الذي يحدد معايير التنقيط لصرف عالوات

المردودية وتحسين األداء في التسيير وتحسين األداء لفائدة الموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم

العالي.

يقـــــــــرر
المادة األولـى :تعـدل المـادة  4مـن القـرار رقـم  747المـؤرخ فـي  20ديسـمبر  1022والمـذكور أعـاله ،وتحـرر
كاآلتي:

"المـادة  : 4يستفيد الموظفون المنتمون ألسـالك شـعبة المصـالح االقتصـادية الجامعيـة مـن عـالوة تحسـين
األداء فــي التســيير وفــق نســبة متغيـرة مــن  0إلــى

%40

مــن ال ارتــب الرئيســي وتصــرف كــل ثالثــة

أشير ،ويخضع صرفيا إلى تنقيط بمجموع  40نقطة موزعة وفق المعايير التالية:
 -احترام قواعد االنضباط العام:

 1نقاط

 -االىتمام بتنفيذ الميام:

 1نقاط

 -االلتزام والمواظبة:

 -السرعة في تنفيذ الميام:

 1نقاط
 1نقاط

 -روح االتصال والعالقات البشرية 1 :نقاط "

الم ــادة  : 01يكمــف األمــين العــام بتنفيــذ ىــذا الق ـرار الــذي سينشــر فــي النش ـرة الرس ــمية لمت ــعميم العــالي والبحــث
العممي.

حرر بالجزائر في  10سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  17سبتمبر  1021يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والعموم والفنون بجامعة وهران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،
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 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  44منو.

 وبناء عمى محضر إجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون بتاريخ  21أفريل .1021يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  04جمـادى الثانيـة

 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وىران.

المـادة  : 01تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعـة وىـران وفـق
الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة وى ـران ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء المجلس العلمي
لكمية اآلداب والمغات والعموم والفنون بجامعة وهران
اإلسم واللقب
ملٌانً دمحم

الصفة
رئٌس المجلس العلمً لكلٌة اآلداب والمغات والفنون

مطعري صفٌة
صدٌمً حسٌن
نورٌة العٌد هوارٌة
فرلانً جازٌة
أمٌمون بن إبراهٌم
بودهٌرة الطاهر
غالل عبد المادر
سهولً أحمد
توهامً وسام
صٌاد سٌد احمد
مولفً لٌلى
مباركً بلماسم

عمٌدة كلٌة
نائب العمٌد مكلف بالدراسات لما بعد التدرج
نائب العمٌد مكلفة بالبٌداغوجٌا
رئٌسة لسم الترجمة
رئٌس لسم الفنون الدرامٌة
رئٌس لسم اللغات األنجلوسكسونٌة
رئٌس لسم اللغات الالتٌنٌة
رئٌس لسم اللغة العربٌة و آدابها
رئٌسة اللجنة العلمٌة لمسم الترجمة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الفنون
رئٌسة اللجنة العلمٌة لمسم اللغات األنجلوسكسونٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اللغات الالتٌنٌة
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أسطمبول ناصر
لكباد حمو فتٌحة
عباد أحمد
زٌناي جمال الدٌن
طامر نوال
حمر العٌن خٌرة
بلمكً بلماسم
العشعاشً جمال دٌن
مجاد فاطمة
موساوي مرٌم
بن عٌسى عبد الحلٌم
بن حطاب عبد المادر
منصوري لخضر
راس الماء عٌسى
ٌاسٌن رشٌدة
العالوي فاطمة الزهراء
هواري بلماسم

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم اللغة العربٌة وآدابها
مسؤولة مكتبة الكلٌة
ممثل األساتذة لمسم الترجمة
ممثل األساتذة لمسم الترجمة
ممثلة األساتذة لمسم الفنون الدرامٌة
ممثلة األساتذة لمسم الفنون الدرامٌة
ممثل األساتذة لمسم اللغات األنجلوسكسونٌة
ممثل األساتذة لمسم اللغات األنجلوسكسونٌة
ممثلة األساتذة لمسم اللغات الالتٌنٌة
ممثلة األساتذة لمسم اللغات الالتٌنٌة
ممثل األساتذة لمسم اللغة العربٌة وآدابها
ممثل األساتذة المساعدٌن بالكلٌة
ممثل األساتذة المساعدٌن بالكلٌة
ممثل مخابر لسم الفنون الدرامٌة
ممثل مخابر لسم اللغات األنجلوسكسونٌة
ممثلة مخابر لسم اللغات الالتٌنٌة
ممثل مخابر لسم اللغة العربٌة وآدابها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  27سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الترجمة لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وهران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــقبتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،
 بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم الترجمة بتاريخ  07مارس .1021النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  04جمادى الثانية
 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الترجمة لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة

وىران.

المـادة  : 01تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الترجمة لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعـة
وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كل فيما يخصو بتنفيـذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم

الترجمة لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وهران
الصفة

اإلسم واللقب

رئٌسة اللجنة العلمٌة لمسم الترجمة

توهامً وسام
فرلانً جازٌة

رئٌسة لسم الترجمة

داود دمحم
بوحدٌبة لوشة
عباد أحمد
عالم لٌلى
بلماسمً حفٌظة
زٌناي جمال الدٌن
مجاهدي نوال

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذة التعلٌم العالً
أستاذ التعلٌم العالً
أستاذة محاضرة لسم " أ "
أستاذة محاضرة لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذة مساعدة لسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  27سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغات الالتينية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وهران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،
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 بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة  41منو.
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسم الترجمة بتاريخ  22مارس .1021يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد
القائمــة االســمية ألعض ــاء المجنــة العمميــة لقس ــم المغــات الالتينيــة لكمي ــة اآلداب والمغــات والفن ــون
بجامعة وىران.
المـادة  : 01تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغـات الالتينيـة لكميـة اآلداب والمغـات والفنـون
بجامعة وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.
المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كل فيما يخصو بتنفيـذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار 5يتضمن أعضاء المجنة العممية لقسم المغات
الالتينية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وهران

اإلسم واللقب

الصفة

مباركً بلماسم

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم المغات الالتينية

غالل عبد المادر

رئٌس لسم المغات الالتينية

تركً حساٌن عصمت

أستاذ التعلٌم العالً

موساوي مرٌم

أستاذة محاضرة لسم " أ "

مجاد فاطمة

أستاذة محاضرة لسم " أ "

بلماسم دلٌلة

أستاذة محاضرة لسم "ب "

نورٌن العٌد الهوارٌة

أستاذة مساعدة لسم " أ "
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قرار مؤرخ في  27سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفنون الدرامية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وهران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة المادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم الفنون الدرامية بتاريخ  24مارس .1021يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكـام المـادة  41مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة

 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائم ــة اإلس ــمية ألعض ــاء المجن ــة العممي ــة لقس ــم الفن ــون الدرامي ــة لكمي ــة اآلداب والمغ ــات والفن ــون
بجامعة وىران.

المـادة  : 01تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم الفنـون الدراميـة لكميـة اآلداب والمغـات والفنـون
بجامعة وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  :00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين و مــدير جامعــة وى ـران ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ملحق بالقرار :يتضمن أعضاء اللجنة العلمية لقسم الفنون
الدرامية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وهران
اإلسم واللقب

الصفة

صٌاد سٌد أحمد

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الفنون الدرامية

إمٌمون بن براهٌم

رئٌس لسم الفنون الدرامية

الزاوي فتٌحة

أستاذة التعلٌم العالً
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بن ذهٌبة بن نكاع
طامر نوال
منصوري لخضر
نماش غالم
عثمان ملٌكة

أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذة محاضرة لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذة مساعدة لسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  27سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغات األنجموسكسونية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وهران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة المادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم المغات األنجموسكسونية بتاريخ  04أفريل .1021يقــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة

 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائم ــة اإلس ــمية ألعض ــاء المجن ــة العممي ــة لقس ــم المغ ــات األنجموسكس ــونية لكمي ــة اآلداب والمغ ــات
والفنون بجامعة وىران.

المـادة  : 01تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم المغـات األنجموسكسـونية لكميـة اآلداب والمغـات
والفنون بجامعة وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كل فيما يخصو بتنفيـذ
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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ممحق بالقرار 5يتضمن أعضاء المجنة العممية لقسم المغات

األنجموسكسونية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وهران
اإلسم و اللمب

الصفة

مولفً لٌلى

رئٌسة اللجنة العلمٌة لمسم المغات األنجموسكسونية

بودهٌر الطاهر

رئٌس لسم المغات األنجموسكسونية

صدٌمً حسٌن
العشعاشً جمال الدٌن
حمٌدة بلجهام ٌمٌنة
بلمكً بلماسم
بن حطاب عبد المادر لطفً
بن ٌمٌنة حبٌب

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ التعلٌم العالً
أستاذة محاضرة لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ مساعد لسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  27سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة العربية وآدابها لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وهران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة المادة  41منو.
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بتاريخ  01أفريل .1021يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغـة العربيـة وآدابيـا لكميـة اآلداب والمغـات والفنـون
بجامعة وىران.
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الم ــادة  : 01تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم المغــة العربيــة وآدابيــا لكميــة اآلداب والمغــات
والفنون بجامعة وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة وى ـران ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار 5يتضمن أعضاء المجنة العممية لقسم المغة

العربية وآدابها لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة وهران
الصفة

اإلسم واللقب
اسطمبول ناصر

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم المغة العربية وآدابيا

سهولً أحمد

رئٌس لسم المغة العربية وآدابيا

هواري بلماسم
بن عٌسى عبد الحلٌم
برونة دمحم
ملٌانً دمحم
بن سعٌد دمحم
زرادي نور الدٌن
بوشٌبة الطٌب

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذ مساعد لسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  17سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة المادة  44منو.

 -وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بتاريخ  01ماي

.1021

يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسـوم التنفيـذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجمــس العممــي لكميــة العمــوم اإلنســانية والحضــارة اإلســالمية بجامعــة
وىران.

المـ ــادة  : 01تح ــدد القائم ــة اإلس ــمية ألعض ــاء المجم ــس العمم ــي لكمي ــة العم ــوم اإلنس ــانية والحض ــارة اإلس ــالمية
بجامعة وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كل فيما يخصو بتنفيـذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحق بالقرار 5يتضمن أعضاء المجمس العممي لكمية
العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران

اإلسم واللقب
بوعالم بلماسمً

الصفة
رئٌس المجلس العلمً لكلٌة العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية

دحو فغرور
دمحم بن معمر
الجٌاللً سلطانً
دمحم موفمس
شاٌب ذراع ثانً بنت النبً
دمحم برلان
شوالٌن دمحم سنوسً
أحمد بحري
عبد المجٌد بن نعٌمة
أحمد عمرانً
عبد اإلله عبد المادر
أحسن زلور
بلهواري فاطمة

عمٌد الكلٌة
نائب العمٌد مكلف بالدراسات العلٌا
نائب العمٌد مكلف بالدراسات والبٌداغوجٌا
رئٌس لسم التارٌخ وعلم اآلثار
رئٌسة لسم المكتبات والعلوم الوثائمٌة
رئٌس لسم علوم اإلعالم واإلتصال
رئٌس لسم العلوم اإلسالمٌة
رئٌس لسم الحضارة اإلسالمٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الحضارة اإلسالمٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم علوم اإلعالم واإلتصال
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم علم المكتبات والعلوم الوثائمٌة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم العلوم االسالمٌة
رئٌسة اللجنة العلمٌة لمسم التارٌخ وعلم اآلثار
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ممثل األساتذة لمسم العلوم اإلسالمٌة
ممثل األساتذة لمسم العلوم اإلسالمٌة
ممثل األساتذة لمسم علوم اإلعالم واإلتصال
ممثل األساتذة لمسم علوم اإلعالم واإلتصال
ممثلة األساتذة لمسم التارٌخ وعلم اآلثار
ممثل األساتذة لمسم التارٌخ وعلم اآلثار
ممثل األساتذة لمسم المكتبات والعلوم الوثائمٌة
ممثلة األساتذة لمسم المكتبات والعلوم الوثائمٌة
ممثلة األساتذة لمسم الحضارة اإلسالمٌة
ممثل األساتذة المساعدٌن بالكلٌة
ممثل األساتذة المساعدٌن بالكلٌة
مسؤولة مكتبة الكلٌة
مدٌر مخبر
مدٌر مخبر

عبد المادر سلٌمانً
لخضر لخضاري
عبد هللا ثانً لدور
مرزولً بدر الدٌن
العمون أم الخٌر
دمحم دادة
دمحم صاحبً
ناجً ٌمٌنة
جهٌدة بوجمعة
سماعٌل خالد
رزاق حبٌب
ونزار نادٌة
عبد المادر بوباٌة
غازي الشمري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  27سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلسالمية لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة المادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية بتاريخ  27أفريل .1021يق ـ ـ ـ ــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  04جمـادى الثانيـة

 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائمة اإلسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم العمـوم اإلسـالمية لكميـة العمـوم اإلنسـانية والحضـارة
اإلسالمية بجامعة وىران.
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المـ ــادة  : 01تح ــدد القائم ــة اإلس ــمية ألعض ــاء المجن ــة العممي ــة لقس ــم العم ــوم اإلس ــالمية لكمي ــة العم ــوم اإلنس ــانية
والحضارة اإلسالمية بجامعة وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

المـادة  :00تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين ومدير جامعة وىران ،كل فيما يخصو بتنفيـذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحق بالقرار 5يتضمن أعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية
لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران

اإلسم واللقب

الصفة

زلور أحسن

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم العموم اإلسالمية

شوالٌن دمحم سنوسً

رئٌس لسم العموم اإلسالمية

لخضاري لخضر
سلٌمانً عبد المادر
حمحامً مختار
داودي عبد المادر
ٌوسً الهواري
حبار آمال
طالب حفٌظة

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذة محاضرة لسم " ب "
أستاذة مساعدة لسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  27سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاءالمجنة العممية

لقسم عموم اإلعالم واإلتصال لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة المادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واإلتصال بتاريخ  22أفريل .1021يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسـوم التنفيـذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة
 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القـرار إلى تحديد

القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم عمــوم اإلعــالم واإلتصــال لكميــة العمــوم اإلنســانية
والحضارة اإلسالمية بجامعة وىران.

المـادة  : 01تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واإلتصال لكمية العموم اإلنسانية
والحضارة اإلسالمية بجامعة وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  :00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة وى ـران ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحق بالقرار 5يتضمن أعضاء المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم

واإلتصال لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران
الصفة

اإلسم واللقب
عمرانً أحمد

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم عموم اإلعالم واإلتصال

برلان دمحم

رئٌس لسم عموم اإلعالم واإلتصال

عبد هللا ثانً لدور
تومً أم الخٌر
مرزولً بدر الدٌن
بن عربٌة فلة
بن لزعر سٌد أحمد

أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذة محاضرة لسم " ب "
أستاذ محاضر لسم " ب "
أستاذة محاضرة لسم " ب "
أستاذ محاضر لسم " ب "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  27سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم التاريخ وعمم اآلثار لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ
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 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة المادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم التاريخ وعمم اآلثار بتاريخ  20أفريل .1021يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة

 2414الموافق  10أوت 1000 ،المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلـى تحديـد

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ وعمم اآلثار لكمية العموم اإلنسانية والحضارة
اإلسالمية بجامعة وىران.

الم ــادة  : 01تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم التــاريخ وعمــم اآلثــار لكميــة العمــوم اإلنســانية
والحضارة اإلسالمية بجامعة وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة وى ـران ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ممحق بالقرار 5يتضمن أعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ وعموم
اآلثار لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران

اإلسم واللقب
بلهواري فاطمة

الصفة
رئٌسة اللجنة العلمٌة لمسم التاريخ وعمم اآلثار

موفمس دمحم

رئٌس لسم التاريخ وعمم اآلثار

العمون أم الخٌر
دادة دمحم
بوباٌة عبد المادر
غازي الشمري
بلبوري سٌد أحمد
صادق لاسم
مجدوب كرٌمة

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذة مساعدة لسم " أ "
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قرار مؤرخ في  27سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم الحضارة اإلسالمية لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة المادة  41منو.
 وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسم الحضارة اإلسالمية بتاريخ  20أفريل .1021يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  41من المرسوم التنفيذي رقـم  171-00المـؤرخ فـي  04جمـادى الثانيـة

 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد

القائمـ ــة اإلسـ ــمية ألعضـ ــاء المجنـ ــة العمميـ ــة لقسـ ــم الحضـ ــارة اإلسـ ــالمية لكميـ ــة العمـ ــوم اإلنسـ ــانية
والحضارة اإلسالمية بجامعة وىران.

الم ــادة  : 01تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم الحضــارة اإلســالمية لكميــة العمــوم اإلنســانية
والحضارة اإلسالمية بجامعة وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة وى ـران ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحق بالقرار 5يتضمن أعضاء المجنة العممية لقسم الحضارة

اإلسالمية لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران
اإلسم واللقب
بن نعٌمة عبد المجٌد
بحري أحمد
بلماسمً بوعالم
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم الحضارة اإلسالمية

رئٌس لسم الحضارة اإلسالمية
أستاذ التعلٌم العالً

الثالثي الثالث 1021

73

بوجمعة جهٌدة
لالٌلٌة العربً
فالح خٌر الدٌن
مالح الهواري

أستاذة التعلٌم العالً
أستاذ محاضر لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "
أستاذ مساعد لسم " أ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  27سبتمبر  1021يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

عمم المكتبات والعموم الوثائقية لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  21ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  0سـ ــبتمبر 1021

األول،
والمتضمن تعيين الوزير ّ

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم رقــم  122-14المــؤرخ فــي  12ذي القعــدة  2404الموافــق  21أوت  2114والمتعمــق

بتنظيم جامعة وىران ،المعدل والمتمم،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  171-00المؤرخ في  14جمادى الثانية  2414الموافق  10أوت ،1000

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المـادة المادة  41منو.
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم عمم المكتبات والعموم الوثائقية بتاريخ  21أفريل .1021يقـــــــــرر

المــادة األولــى  :تطبيقــا ألحكــام المــادة  41مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  171-00المــؤرخ فــي  04جمــادى الثانيــة
 2414الموافق  10أوت  ،1000المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديـد

القائم ــة اإلس ــمية ألعض ــاء المجن ــة العممي ــة لقس ــم عم ــم المكتب ــات والعم ــوم الوثائقي ــة لكمي ــة العم ــوم
اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وىران.

الم ــادة  : 01تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــة العمميــة لقســم عمــم المكتبــات والعمــوم الوثائقيــة لكميــة العمــوم
اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وىران وفق الجدول الممحق بيذا القرار.

الم ــادة  : 00تكمــف مــديرة الد ارســات لمــا بعــد التــدرج والبحــث والتكــوين ومــدير جامعــة وى ـران ،كــل فيمــا يخصــو
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق بالقرار 5يتضمن أعضاء المجنة العممية لقسم عمم المكتبات والعموم
الوثائقية لكمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وهران
الصفة

اإلسم واللقب
عبد اإلله عبد المادر

رئٌس اللجنة العلمٌة لمسم علم المكتبات والعموم الوثائقية

شاٌب ذراع بنت النبً

رئٌس لسم علم المكتبات والعموم الوثائقية

صاحبً دمحم
بوعاللة رشٌدة
طالب أمان
ناجً ٌمٌنة
خثٌر فوزٌة

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذة محاضرة لسم " ب "
أستاذة محاضرة لسم " ب "
أستاذة محاضرة لسم " ب "
أستاذة مساعدة لسم " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  00سبتمبر  1021يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  011-21المـ ــؤرخ فـ ــي  27ش ـ ـوال  2400الموافـ ــق  4سـ ــبتمبر 1021

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  001-07الم ــؤرخ ف ــي  21شـ ـوال  2411المواف ــق  02أكت ــوبر ،1007

والمتضمن إنشاء مركز البحث في البيوتكنولوجيا،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  011-22المؤرخ فـي  11ذي الحجـة  2401الموافـق  14نـوفمبر ،1022

الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة 12

منو،

يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكـام المـادة  12المرسـوم التنفيـذي رقـم  011-22المـؤرخ فـي  11ذي الحجـة 2401

المواف ــق  14ن ــوفمبر  ،1022والم ــذكور أع ــاله ،تح ــدد القائم ــة اإلس ــمية ألعض ــاء الجم ــس العمم ــي

لمركز البحث في البيوتكنولوجيا كما يأتي:

 -بالنسبة لباحثي المركز:

 أبركان عبد الحميد ،رئيسا بوديار طارق -حممي سيام

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -بوسحابة رحاب

 بوسبوعة حسان -كابوش زاىية

 بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز: -عموي وريدة

 بن لطرش شريفة -كرام نور الدين

 بالنسبة لمباحثين الجزائريين القاطنين بالخارج: عميروش فريدة -شنة أحمد

 -درمين سعيد

المـادة  :01ينشر ىذا القرار في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .....ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المقـ ـ ـ ــررات
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .....ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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مقرر رقم  274مؤرخ في  04جويمية  1021المتضمن وضع ثمانية عشر ( )21مكتبا إداريا
بمركز العموم الطبية بدرقانة التابع لكمية العموم الطبية بجامعة الجزائر  ،2بوالية الجزائر،
تحت تصرف المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضــى المرســوم الرئاســي  241-20المــؤرخ فــي  24جمــادى الثانيــة  2402الموافــق  11مــاي ،1020

والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 -بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  111-21المــؤرخ فــي  0رجــب  2400الموافــق  14مــاي  ،1020الــذي

يكمف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجمس الشعبي الوطني،

 -بمقتضـى المرســوم التنفيـذي رقــم  110-14المـؤرخ فــي  21ربيـع األول  2421الموافــق  17أوت ،2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  100-01المؤرخ في  17ذي القعدة  2411الموافق  11ديسمبر ،1001

الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم التنفيـ ــذي رقـ ــم  12-01المـ ــؤرخ فـ ــي  10محـ ــرم  2400الموافـ ــق  10جـ ــانفي ،1001

والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر.

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  041-01المؤرخ في  11أكتوبر  1001المعدل لممرسوم رقم 101-14

المؤرخ في  12ذي القعدة  2404الموافق  21أوت  2114المعدل ،والمتعمق بتنظيم جامعة الج ازئـر وسـيرىا،
المعدل،

 -بمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  210-20الم ــؤرخ ف ــي  1ش ــعبان  2402المواف ــق  24جويمي ــة ،1020

والمتضمن تعديل تسمية جامعة الجزائر.

يقـــــــــرر

المادة األولى  :يوضع ثمانية عشر ( )21مكتبا إداريا بمركز العموم الطبية بدرقانة التابع لكمية العموم الطبية
بجامعة الجزائر ،2بوالية الجزائر ،تحت تصرف المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة
بالجزائر.

المـادة  : 01يكمف كل من السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد مدير جامعة الجزائر 2

والسيد مدير المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة الجزائر ،بتنفيذ ىذا المقرر ،الذي

سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  04جويمية 1021

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميم العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار
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مقرر رقم  100مؤرخ في  14جويمية  1021يحدد تشكيمة لجنة التحكيم
لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي لعين تيموشنت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى القـ ــانون رقـ ــم  11-10المـ ــؤرخ فـ ــي  02ديسـ ــمبر  ،2110والمتعمـ ــق بالتييئـ ــة والتعميـ ــر ،المعـ ــدل

والمتمم،

 -بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  111-21المــؤرخ فــي  0رجــب  2400الموافــق  14مــاي  ،1020الــذي

يكمف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجمس الشعبي الوطني،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  101-20المـ ــؤرخ فـ ــي  11ش ـ ـوال  2402الموافـ ــق  7أكتـ ــوبر ،1020

والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  04الفقرة  7منو،

 -بمقتضى المرسوم التشريعي رقم  07-14المؤرخ في  21ماي  ،2114والمتعمق بشروط اإلنتـاج المعمـاري

وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدل،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت 2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتض ـ ــى المرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي رق ـ ــم  101-01الم ـ ــؤرخ ف ـ ــي  1رج ـ ــب  2411المواف ـ ــق  1جويمي ـ ــة ،1001

والمتضمن إنشاء المركز الجامعي لعين تيموشنت،

 -بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  21ماي  ،2111والمتضمن كيفيات ممارسة تنفيـذ األشـغال فـي

ميدان البناء وأجر ذلك ،المعدل،

 -بنــاء عمــى القـرار الــوزاري رقــم  411المــؤرخ فــي  4أوت  ،1022الــذي يحــدد قائمــة المشــاريع التــي يجــب أن

تكون محل مسابقة،

 وبناء عمى اقتراح مدير المركز الجامعي لعين تيموشنت.يقـــــــــرر
المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  04الفقرة  7من المرسوم الرئاسي رقم  101-20المؤرخ في  11شوال
 2402الموافق  7أكتوبر  ،1020المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا المقرر إلى
تشكيل لجنة التحكــيم لممســابقات المعمارية لدى المركز الجامعي لعين تيموشــنت،

المـادة  : 01تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي لعين تيموشنت من :
 السيدة شارف نادية

المركز الجامعي لعين تيموشنت،
المركز الجامعي لعين تيموشنت

رئيسا

 السيد دربال رشيد

 السيدة نحيمة نصيرة

مديرية السكن والتجييزات العمومية والية عين تيموشنت

عضوا

 السيد رامول سعيد

مديرية التعمير والبناء والية عين تيموشنت

عضوا

عضوا

 السيد بوكمي حسان دمحم فؤاد مديرية السكن والتجييزات العمومية والية عين تيموشنت
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 السيد طالب دمحم رضا

مديرية التعمير والبناء والية عين تيموشنت

عضوا

 السيدة أوقاسي أمال

دائرة عين تموشنت

عضوا مستخمفا

 السيدة عمامرة رشيدة

دائرة عين تموشنت

عضوا

 السيد حاج ميمون أرزقي

المركز الجامعي لعين تموشنت

عضوا

 السيد كدو عادل

المركز الجامعي لعين تموشنت

عضوا

 السيد بخييت عمي

 السيدة مدوري نسيمة

 السيدة بن دوينة خديجة

عضوا

دائرة عين تموشنت

عضوا مستخمفا

دائرة عين تموشنت

عضوا

المركز الجامعي لعين تموشنت

المـادة  : 00يكمـف مـدير المركـز الجـامعي لعـين تيموشـنت ،بتنفيـذ أحكـام ىـذا المقـرر ،الـذي سينشـر فـي النشـرة
الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14جويمية 1021

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميم العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  104مؤرخ في  14جويمية  1021يحدد تشكيمة لجنة التحكيم
لممسابقات المعمارية لدى مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى القـ ــانون رقـ ــم  11-10المـ ــؤرخ فـ ــي  02ديسـ ــمبر  ،2110والمتعمـ ــق بالتييئـ ــة والتعميـ ــر ،المعـ ــدل

والمتمم،

 -بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  111-21المــؤرخ فــي  0برجــب  2400الموافــق  14مــاي  ،1020الــذي

يكمف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجمس الشعبي الوطني،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  101-20المـ ــؤرخ فـ ــي  11ش ـ ـوال  2402الموافـ ــق  7أكتـ ــوبر ،1020

والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  04الفقرة  7منو،

 -بمقتضى المرسوم التشريعي رقم  07-14المؤرخ في  21ماي  ،2114والمتعمق بشروط اإلنتـاج المعمـاري

وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدل،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت 2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم التنفيـ ــذي رقـ ــم  11-11المـ ــؤرخ فـ ــي  14جمـ ــادى الثانيـ ــة  2401الموافـ ــق  21مـ ــارس

 ،2111والمتضمن إنشاء مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني ،المعدل والمتمم،
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 -بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  21ماي  ،2111والمتضمن كيفيات ممارسة تنفيـذ األشـغال فـي

ميدان البناء وأجر ذلك ،المعدل،

 -بنــاء عمــى القـرار الــوزاري رقــم  411المــؤرخ فــي  4أوت  ،1022الــذي يحــدد قائمــة المشــاريع التــي يجــب أن

تكون محل مسابقة،

 وبناء عمى إقتراح مدير مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني.يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  04الفقرة  7من المرسوم الرئاسي رقم  101-20المؤرخ في  11شوال
 2402الموافق  7أكتوبر  ،1020المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا المقرر إلى
تشكيل لجنة التحكــيم لممســابقات المعمارية لدى مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني،

المـادة  :01تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني من:
مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني

رئيسا

 السيد بعداش نجيب

 السيدة الموىاب عواوش مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني

عضوا

 السيدة قرويز سميرة

المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

عضوا

 السيد أوكال دمحم

و ازرة الدفاع الوطني

عضوا

 السيدة لعيفة سميرة

المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

 السيد تمود كريم

عضوا

عضوا

المـادة  :00يكمـف مـدير مركـز البحـث فـي اإلعـالم العممـي والتقنـي ،بتنفيـذ أحكـام ىـذا المقـرر الـذي سينشـر فـي
النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14جويمية 1021

وزير الشباب والرياضة

وزير التعميم العالي والبحث العممي بالنيابة

هاشمً جٌار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  110مؤرخ في  21سبتمبر  1021يحدد تشكيمة
لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة المدية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضـ ــى القـ ــانون رقـ ــم  11-10المـ ــؤرخ فـ ــي  02ديسـ ــمبر  ،2110والمتعمـ ــق بالتييئـ ــة والتعميـ ــر ،المعـ ــدل

والمتمم،

 -بمقتض ــى المرس ــوم الرئاسـ ــي رق ــم  011-21الم ــؤرخ فـ ــي  27شـ ـوال  2400المواف ــق  4ســـبتمبر ،1021

المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
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 -بمقتضـ ــى المرسـ ــوم الرئاسـ ــي رقـ ــم  101-20المـ ــؤرخ فـ ــي  11ش ـ ـوال  2402الموافـ ــق  7أكتـ ــوبر ،1020

والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  04الفقرة  7منو،

 -بمقتضى المرسوم التشريعي رقم  07-14المؤرخ في  21ماي  ،2114والمتعمق بشروط اإلنتـاج المعمـاري

وممارسة مينة الميندس المعماري ،المعدل،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  110-14المــؤرخ فــي  21ربيــع األول  2421الموافــق  17أوت 2114

الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  22-01المــؤرخ فــي  7جمــادى الثانيــة  2400الموافــق  4جــانفي ،1001

والمتضمن إنشاء جامعة المدية،

 -بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  21ماي  ،2111والمتضمن كيفيات ممارسة تنفيـذ األشـغال فـي

ميدان البناء وأجر ذلك ،المعدل،

 -بنــاء عمــى القـرار الــوزاري رقــم  411المــؤرخ فــي  4أوت  ،1022الــذي يحــدد قائمــة المشــاريع التــي يجــب أن

تكون محل مسابقة،

 -وبناء عمى اقتراح مدير جامعة المدية.

يقـــــــــرر

المادة األولى  :تطبيقا ألحكام المادة  04الفقرة  7من المرسوم الرئاسي رقم  101-20المؤرخ في  11شوال
 2402الموافق  7أكتوبر  ،1020المعدل و المتمم و المذكور أعاله ،ييدف ىذا المقرر إلى
تشكيل لجنة التحكــيم لممســابقات المعمارية لدى جامعة المدية،

المـادة  :01تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة المدية من:
 السيد إسماعيل زمير

جامعة المدية

رئيسا

 السيدة إليام ين حاجي

مديرية السكن والتجييزات العمومية والية المدية

عضوا

 السيد عبد القادر خروبي

ىيئة الرقابة التقنية لمبناء وسط والية المدية

عضوا

 السيد سمير عبادي

المجمس المحمي لييئة الميندسين المعماريين والية المدية

عضوا

 السيد دمحم خالدي

 السيدة روزة بن زروق

جامعة المدية

مديرية التعمير والبناء والية المدية

عضوا

عضوا

المـادة  :00يكمف مدير جامعة المدية ،بتنفيذ أحكام ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسـمية لمتــعميم العـالي
والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21سبتمبر 1021

وزير التعميم العالي والبحث العممي
رشٌد حراوبٌة
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القــــــ اررات
بقرر رقم  102مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يفوض إلى السيد صاتح يذـًذ انػرٌف ،
 ا
بصفة مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسم وزير التعميم العالي
والبحث العممي ،عمى جميع الوثائق باستثناء الق اررات.
بقرر رقم  101مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يفوض إلى السيد يُصىر خىجح فاذخ  ،بصفة
 ا
مدير فرعي لمميزانية والمحاسبة اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي،
عمى جميع الوثائق باستثناء الق اررات.
بقرر رقم  100مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يفوض إلى السيد غعثاٌ انطٍة  ،بصفة مدير
 ا
فرعي لموسائل العامة اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي ،عمى جميع
الوثائق باستثناء الق اررات.
بقرر رقم  104مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يفوض إلى السيد أوراق دفٍظ  ،بصفة مدير عام
 ا
لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسم وزير التعميم العالي والبحث
العممي ،عمى جميع الوثائق باستثناء الق اررات.
بقرر رقم  101مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يفوض إلى السيد تىهٍػح يذًـذ  ،بصفة مدير
 ا
إلدارة وتمويل البحث العممي والتطوير التكنولوجي ،بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي ،عمى جميع الوثائق باستثناء
الق اررات.
بقرر رقم  101مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يفوض إلى السيد أيٍر لاضى داودي  ،بصفة
 ا
مدير الموارد البشرية اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي ،عمى جميع
الوثائق والمق اررات ،بما في ذلك الق اررات.
بقرر رقم  107مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يفوض إلى السيد صاديً عًار  ،بصفة مدير التنمية
 ا
واالستشراف اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي ،عمى جميع الوثائق
باستثناء الق اررات.
بقرر رقم  101مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يفوض إلى السيد يثاركً يذًـذ انهادي،
 ا
بصفة مدير عام لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسم وزير التعميم
العالي والبحث العممي ،عمى جميع الوثائق باستثناء الق اررات.
بقرر رقم  101مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يفوض إلى السيد دىغٍٍ يصطفى  ،بصفة مدير
 ا
التكوين العالي في مرحمة التدرج اإلمضاء ،في حدود صالحياتو ،باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي،
عمى جميع الوثائق باستثناء الق اررات.
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المــــــقررات
 بمقرر رقم  270مؤرخ في  04جويمية  ،1021يعين السيد ضٍاب رغٍذ بصفة رئيس لجنة الصفقات
لجامعة تبسة.

 بمقرر رقم  271مؤرخ في  20جويمية  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد دًذي تاغا
ٌىضف تصفح مدير ،بالنيابة ،لممدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري ،تفويض باإلمضاء باسم وزير
التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  212مؤرخ في  20جويمية  ،1021تنيى ميام مدير المركز الجامعي بسوق أىراس ،التي
يمارسيا السيد ترٌع ٌىضف ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  211مؤرخ في  20جويمية  ،1021يعين السيد ترٌع ٌىضف بصفة مدير ،بالنيابة،
لجامعة سوق أىراس.

 بمقرر رقم  210مؤرخ في  20جويمية  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد ترٌع ٌىضف بصفة
مدير ،بالنيابة ،لجامعة سوق أىراس ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر
بالصرف.

 بمقرر رقم  100مؤرخ في  14جويمية  ،1021يعين السيد طثٍة يصطفى بصفة أمين عام،
بالنيابة ،لجامعة سوق أىراس.

 بمقرر رقم  102مؤرخ في  14جويمية  ،1021يعين السيد تىضذالً جًال انذٌٍ بصفة
أمين عام ،بالنيابة ،لجامعة البويرة.

 بمقرر رقم  101مؤرخ في  14جويمية  ،1021يعين السيد ضعٍذ يذًـذ بصفة أمين عام،
بالنيابة ،لجامعة غرداية.

 بمقرر رقم  101مؤرخ في  01أوت  ،1021يعين السيد عرعار يذـًذ بصفة رئيس لجنة
الصفقات لمديرية الخدمات الجامعية بالجمفة.

 بمقرر رقم  101مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعميم
العالي مكمفة بالبحث العممي ،التي يمارسيا السيد غازنً دطٍ ،إللغاء الييكل.

 بمقرر رقم  107مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مكمف بالدراسات والتمخيص بديوان الوزيرة
المنتدبة لدى وزير التعميم العالي مكمفة بالبحث العممي ،التي يمارسيا السيد تٍ ٌىب يذـًذ،
إللغاء الييكل.

 بمقرر رقم  101مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مكمفة بالدراسات والتمخيص بديوان الوزيرة
المنتدبة لدى وزير التعميم العالي مكمفة بالبحث العممي ،التي تمارسيا السيدة

دصاٌى يهٍكح

يىنىدج لادري ،إللغاء الييكل.

 بمقرر رقم  101مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مكمفة بالدراسات والتمخيص بديوان الوزيرة

المنتدبة لدى وزير التعميم العالي مكمفة بالبحث العممي ،التي تمارسيا السيدة عكازي يراتط

دًٍذج ،إللغاء الييكل.
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 بمقرر رقم  120مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير المركز الجامعي ببرج بوعريري  ،التي
يمارسيا السيد تٍ دعاش عثذ انردًاٌ ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  122مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تٍ دعاش عثذ انردًاٌ بصفة
مدير ،بالنيابة ،لجامعة برج بوعريرج.

 بمقرر رقم  121مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد تٍ دعاش عثذ
انردًاٌ بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة برج بوعريري  ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي
والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  120مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير المركز الجامعي بغرداية ،التي يمارسيا
السيد دهٍالخ يذًـذ انطاهر ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  124مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد دهٍالخ يذًـذ انطاهر بصفة
مدير ،بالنيابة ،لجامعة غرداية.

 بمقرر رقم  121مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد دهٍالخ يذًـذ

انطاهر بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة غرداية ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث
العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  121مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير المركز الجامعي بخنشمة ،التي يمارسيا
السيد دفطاري عس انذٌٍ ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  127مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد دفطاري عس انذٌٍ بصفة مدير،
بالنيابة ،لجامعة خنشمة.

 بمقرر رقم  121مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد دفطاري عس

انذٌٍ بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة خنشمة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي

كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  121مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير المركز الجامعي بخميس مميانة ،التي
يمارسيا السيد تسٌُح يذًـذ ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  110مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تسٌُح يذًـذ بصفة مدير ،بالنيابة،
لجامعة خميس مميانة.

 بمقرر رقم  112مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد تسٌُح يذًـذ
بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة خميس مميانة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي

كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير المركز الجامعي بالطارف ،التي يمارسيا
السيد ضٍاب رغٍذ ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  110مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد ضٍاب رغٍذ بصفة مدير ،بالنيابة،
لجامعة الطارف.
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 بمقرر رقم  114مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد ضٍاب رغٍذ بصفة
مدير ،بالنيابة ،لجامعة الطارف ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير المركز الجامعي بالوادي ،التي يمارسيا
السيد انطاهر ضعذ هللا ،إللغاء الييكل و تكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد ضعذ هللا انطاهر بصفة مدير ،بالنيابة،
لجامعة الوادي.

 بمقرر رقم  117مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد ضعذ هللا انطاهر
بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة الوادي ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر

بالصرف.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير المركز الجامعي بالبويرة ،التي يمارسيا
السيد عثادنٍح يذًـذ انطاهر ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد عثادنٍح يذًـذ انطاهر
بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة البويرة.

 بمقرر رقم  100مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد عثادنٍح يذًـذ
انطاهر بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة البويرة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث
العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  140مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام عميد كمية اآلداب والمغات والعموم االجتماعية
واإلنسانية ،بالنيابة ،بجامعة الجمفة ،التي يمارسيا السيد دطاٌ هػاو ،بناء عمى طمبو.

 بمقرر رقم  142مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام عميد كمية الحقوق والعموم االجتماعية ،بجامعة
األغواط ،التي يمارسيا السيد انعرتً تٍ يهٍذي رزق هللا.

 بمقرر رقم  141مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام رئيسة الدراسات ،بالمكتب الوزاري لألمن
الداخمي في المؤسسة عمى مستوى و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،التي تمارسيا السيدة أورٌذج
كطال زوجح انعرفً،النتخابيا كعضو في المجمس الشعبي الوطني.

 بمقرر رقم  140مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تٍ ترطال جًال ،بصفة رئيس
لجنة الصفقات لجامعة غرداية.

 بمقرر رقم  144مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تصذٌك يصطفى ،بصفة رئيس لجنة
الصفقات لجامعة خميس مميانة.

 بمقرر رقم  141مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد يصٍطفى عًار ،بصفة رئيس لجنة
الصفقات لجامعة الوادي.

 بمقرر رقم  141مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد انعرروش خهٍم ،بصفة رئيس لجنة
الصفقات لجامعة خنشمة.
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 بمقرر رقم  147مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد يمراًَ انعرتً ،بصفة رئيس
لجنة الصفقات لجامعة برج بوعريري .

 بمقرر رقم  141مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد أدًذ زاٌذ إٌذٌر ،بصفة رئيس
لجنة الصفقات لجامعة البويرة.

 بمقرر رقم  141مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد لاضً عثذ انكرٌى ،بصفة رئيس
لجنة الصفقات لجامعة الطارف.

 بمقرر رقم  110مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد هىاو عثذ انمادر ،بصفة رئيس
لجنة الصفقات لجامعة سوق أىراس.

 بمقرر رقم  112مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير جامعة البميدة ،التي يمارسيا السيد
تاتاأدًذ عثذ انهطٍف ،لتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير جامعة بشار ،التي يمارسيا السيد
ضهًٍاًَ عثذ انمادر ،إلنتخابو كعضو في المجمس الشعبي الوطني.

 بمقرر رقم  110مؤرخ في  27سبتمبر  ،1021يكمف السيد انعىفً عثذ هللا ،نائب مدير جامعة
بشار ،بالنيابة ،مكمف بالتنمية واإلستشراف والتوجيو ،بنيابة مديرية جامعة بشار.

 بمقرر رقم  114مؤرخ في  27سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد انعىفً عثذ
هللا مكمف بنيابة مديرية جامعة بشار ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر
بالصرف.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد ٌطع َىر انذٌٍ ،بصفة مدير
مركز تنمية الطاقات المتجددة ،بالنيابة.

 بمقرر رقم  117مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد ٌطع َىر انذٌٍ
بصفة مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة ،بالنيابة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث

العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد ترايح جًال انذٌٍ ،بصفة
مدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا ،بالنيابة.

 بمقرر رقم  110مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد ترايح جًال
انذٌٍ بصفة مدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا ،بالنيابة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم

العالي و البحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  112مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير جامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة ،التي
يمارسيا السيد زٌرق يىضى.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تٍ عثٍذ انطاهر ،بصفة مدير،
بالنيابة ،لجامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة.
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 بمقرر رقم  110مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد تٍ عثٍذ

انطاهر بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم

العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  114مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير جامعة قسنطينة ،التي يمارسيا السيد
جكىٌ عثذ انذًٍذ ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد جكىٌ عثذ انذًٍذ ،بصفة مدير،
بالنيابة ،لجامعة قسنطينة .2

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد جكىٌ عثذ
انذًٍذ بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة قسنطينة  ،2تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث
العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  117مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام أمين عام لجامعة قسنطينة ،التي يمارسيا السيد
تهعىٌرج فىضٍم ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تهعىٌرج فىضٍم ،بصفة أمين
عام ،بالنيابة ،لجامعة قسنطينة .2

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام نائب مدير ،مكمف بالتكوين العالي في التدرج
والتكوين المتواصل والشيادات بجامعة قسنطينة ،التي يمارسيا السيد يذًـذ انهادي نطرظ،

إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  170مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد نطرظ يذًـذ انهادي ،بصفة
مدير ،بالنيابة ،لجامعة قسنطينة .1

 بمقرر رقم  172مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد نطرظ يذًـذ
انهادي بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة قسنطينة  ،1تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث
العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  171مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد يذًـذ غرفٍح ،بصفة أمين عام،
بالنيابة ،لجامعة قسنطينة .1

 بمقرر رقم  170مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تىكرزارج دطًُ ،بصفة مدير،
بالنيابة ،لجامعة قسنطينة .0

 بمقرر رقم  174مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد تىكرزازج دطًُ
بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة قسنطينة  ،0تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر
بالصرف.

 بمقرر رقم  171مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد زنح عثذ انذًٍذ ،بصفة أمين
عام ،بالنيابة ،لجامعة قسنطينة .0

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 1021

89

 بمقرر رقم  171مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تىصثىعح دطاٌ ،بصفة مدير
المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة ،بالنيابة.

 بمقرر رقم  177مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد تىصثىعح دطاٌ
بصفة مدير المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة ،بالنيابة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير

التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  171مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد دًاَح جًال،بصفة مدير المدرسة
الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،بالنيابة.

 بمقرر رقم  171مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد دًاَح جًال
بصفة مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،بالنيابة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم

العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  112مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير ،بالنيابة ،لجامعة البويرة ،التي يمارسيا
السيد عثادنٍح يذًـذ انطاهر ،لتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد عثادنٍح يذًـذ انطاهر،
بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة البميدة.

 بمقرر رقم  110مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد عثادنٍح يذًـذ
انطاهر بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة البميدة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث
العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  114مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تذاري كًال ،بصفة مدير ،بالنيابة،
لجامعة البويرة.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد تذاري كًال
بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة البويرة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر
بالصرف.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام مدير جامعة سطيف ،التي يمارسيا السيد
تالً غكٍة أرضالٌ ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  117مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تالً غكٍة أرضالٌ ،بصفة مدير،
بالنيابة ،لجامعة سطيف .2

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد تالً غكٍة

أرضالٌ بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة سطيف  ،2تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث
العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام أمين عام بجامعة سطيف ،التي يمارسيا السيد
تٍ هًُ َىر انذٌٍ ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.
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 بمقرر رقم  110مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد تٍ هًُ َىر انذٌٍ ،بصفة
أمين عام ،بالنيابة ،لجامعة سطيف .2

 بمقرر رقم  112مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021تنيى ميام عميد كمية الحقوق والعموم السياسية ،بجامعة
سطيف ،التي يمارسيا السيد لػً انخٍر ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد لػً انخٍر ،بصفة مدير ،بالنيابة،
لجامعة سطيف .1

 بمقرر رقم  110مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد لػً انخٍر بصفة
مدير ،بالنيابة ،لجامعة سطيف  ،1تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر
بالصرف.

 بمقرر رقم  114مؤرخ في  21سبتمبر  ،1021يعين السيد ذجاري عثذ انطالو يراد،
بصفة أمين عام ،بالنيابة ،لجامعة سطيف .1

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  11سبتمبر  ،1021يعين السيد تٍ ضههح ثانث أدًذ ،بصفة
عميد كمية عموم الطبيعة والحياة ،بالنيابة ،بجامعة وىران.

 بمقرر رقم  117مؤرخ في  11سبتمبر  ،1021يعين السيد فرذً يذًـذ ،بصفة مدير ،بالنيابة،
لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  11سبتمبر  ،1021في حدود صالحياتو يمنح لمسيد فرذً يذًـذ
بصفة مدير مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،بالنيابة ،تفويض باإلمضاء باسم وزير

التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.

 بمقرر رقم  111مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021يعين السيد تٍ ٌذً يذًـذ ،بصفة عميد كمية
عموم الطبيعة و الحياة ،بالنيابة ،بجامعة سيدي بمعباس.

 بمقرر رقم  000مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021تنيى ميام عميد كمية الحقوق ،بجامعة سيدي بمعباس،
التي يمارسيا السيد تىدانً يذًـذ ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  002مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021يعين السيد تىدانً يذًـذ ،بصفة عميد كمية
الحقوق والعموم السياسية ،بالنيابة ،بجامعة سيدي بمعباس.

 بمقرر رقم  001مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021تنيى ميام عميد كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير،
بجامعة سيدي بمعباس ،التي يمارسيا السيد فراخ فىزي ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  000مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021يعين السيد فراخ فىزي ،بصفة عميد كمية العموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،بالنيابة ،بجامعة سيدي بمعباس.

 بمقرر رقم  004مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021تنيى ميام عميد كمية عموم الميندس ،بجامعة سيدي
بمعباس ،التي يمارسيا السيد ضًٍر دجري ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  001مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021يعين السيد دجري ضًٍر ،بصفة عميد كمية
التكنولوجيا ،بالنيابة ،بجامعة سيدي بمعباس.
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 بمقرر رقم  001مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021تنيى ميام نائب مدير جامعة سيدي بمعباس ،مكمف

بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العممي ،التي يمارسيا السيد يذًـذ كرٌى

فالح ،إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  007مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021يعين السيد يذًـذ كرٌى فالح ،بصفة نائب

مدير جامعة سيدي بمعباس ،مكمف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي ،وكذا
التكوين العالي فيما بعد التدرج.

 بمقرر رقم  001مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021تنيى ميام نائب مدير جامعة سيدي بمعباس ،مكمف
بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشيادات ،التي يمارسيا السيد يؤرٌ لادج ،إللغاء

الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

 بمقرر رقم  001مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021يعين السيد يؤرٌ لادج ،بصفة نائب مدير
جامعة سيدي بمعباس ،مكمف بالتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشيادات وكذا

التكوين العالي في التدرج.

 بمقرر رقم  020مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021تنيى ميام عميد كمية العموم بجامعة سيدي بمعباس ،التي
يمارسيا السيد عٍُاد ثاتد درٌص ،إللغاء الييكل.

 بمقرر رقم  022مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021يعين السيد يجاود يذًـذ ،بصفة عميد كمية
العموم اإلنسانية واإلجتماعية ،بالنيابة ،بجامعة سيدي بمعباس.

 بمقرر رقم  021مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021يعين السيد تهىدً يذًـذ ،بصفة عميد كمية

اآلداب والمغات والفنون ،بالنيابة ،بجامعة سيدي بمعباس.

 بمقرر رقم  020مؤرخ في  00سبتمبر  ،1021يعين السيد نمًع عثذ انمادر ،بصفة
عميد كمية العموم الدقيقة ،بالنيابة ،بجامعة سيدي بمعباس.
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