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  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -

 105 ...............................................................................................................غرداية
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  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في رخمؤ  قرار -
 106 ................................................................................................................قالمة

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة استرالم تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 107 ...............................................................................................................جيجل

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 108 ........................................................................................................مميانة خميس

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 108 ...............................................................................................................خنشمة

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 109 ..............................................................................................................األغكاط

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 110 ..............................................................................................................معسكر

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 111 ...............................................................................................................المدية

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 112 .............................................................................................................مستغانـ

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 113 ..............................................................................................................المسيمة

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 114 ................................................................................................................كىراف

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 115 .............................................................................................كرقمة

 أـ  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 116 ...............................................................................................................البكاقي

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 117 ...............................................................................................................سعيدة

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 118 ....................................................................................القادر عبد األمير اإلسالمية العمـك

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 119 ...........................................................................................................0 سطيف

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة فبعنكا المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 120 ...........................................................................................................2 سطيف

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 121 ........................................................................................................بمعباس سيدي

  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 122 ..............................................................................................................سكيكدة

 سكؽ  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 122 ...............................................................................................................أىراس

 بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 123 .................................................................................................................تبسة
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 بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 124 ...............................................................................................................تيارت

 تيزي  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل ضمفيت 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 125 .................................................................................................................كزك

 بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 126 ..............................................................................................................تممساف

 ىكاري  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 127 ...........................................................................................التكنكلكجيا ك لمعمـك بكمديف

 العمـك بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر 10 في مؤرخ قرار -
 128 ....................................................................................................كىراف كالتكنكلكجيا

 كالتكنكلكجيا العمـك لكمية اإللكتركنيؾ لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 أكتكبر 03 في مؤرخ قرار -
 129 .......................................................................................................سعيدة بجامعة

 كالتكنكلكجيا العمـك لكمية الفيزياء لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 أكتكبر 03 في مؤرخ قرار -
 130 .......................................................................................................سعيدة بجامعة

 الرتب بعض لشغل التربص فترة أثناء التحضيري  التككيف تنظيـ كيفيات يحدد 2102 أكتكبر 14 في مؤرخ كزاري  قرار -
 131 ........................................................برامجو كمحتكى  كمدتو العالي بالتعميـ الخاصة لألسالؾ المنتمية

 برج جامعة لدى اآللي كاإلعالـ الرياضيات لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -
 135 ............................................................................................................بكعريريج

يتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية عمـك الطبيعة كالحياة كعمـك األرض كالككف لدى  2102أكتكبر  00قرار مؤرخ في  -
 136 .................................................................................................جامعة برج بكعريريج

 برج جامعة  لدى المغات ك اآلداب لكمية المككنة ساـاألق إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -
 137 ............................................................................................................بكعريريج

 برج جامعة لدى نسانيةكاإل االجتماعية العمـك لكمية  المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -
 138 ............................................................................................................بكعريريج

 برج جامعة لدى السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية  المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -
 138 ............................................................................................................بكعريريج

 138 بكعريريج....  برج جامعة لدى كالتكنكلكجيا العمـك لكمية  المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -
  لدى التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لكمية  المككنة األقساـ إنشاء ضمفيت 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -

 139 .................................................................................................بكعريريج برج جامعة
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة  2111مارس  3في المؤرخ  03يتمـ القرار رقـ   2102أكتكبر  00قرار مؤرخ في  -

 140 ...................................................................................لكمية الحقكؽ لدى  جامعة بكمرداس
 اإلسمية ةالقائم يحدد الذي ،2113 ديسمبر 02 في المؤرخ 003 رقـ القرار يعدؿ 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -

 141 ..........................................................................المعدؿ المدية، جامعة إدارة  مجمس ألعضاء
 اإلسمية القائمة يحدد الذي ،2101 ديسمبر 00 في المؤرخ 122 رقـ القرار يعدؿ 2102 أكتكبر 04 في مؤرخ قرار -

 142 ...............................................................................0 زائرالج جامعة إدارة مجمس ألعضاء
 التككيف شيادة لنيل التككيف لضماف العالييف التككيف ك التعميـ مؤسسات تأىيل يتضمف 2102 أكتكبر  01 في مؤرخ قرار -

 143 ..............................2013-2012 لجامعيةا لمسنػة المفتكحة المناصب عدد كيحدد المتخصص التدرج بعد ما
 تنظيـ يحجج الذي ك 2102 جكيمية 01 في المؤرخ 030 رقـ القرار يتمـ ك يعدؿ 2102 أكتكبر  17 في مؤرخ قرار -

 145 ......................................................الدكتكراه شيادة عمى الحصكؿ أجل مف الثالث الطكر في التككيف
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 اإلسمية القائمة يحدد الذي ،2101 جكيمية 01 في المؤرخ 240 رقـ القرار يعدؿ 2102 أكتكبر 01 في مؤرخ قرار -
 148 ....................................................................................تبسة جامعة إدارة مجمس ألعضاء

 تكاريخ يحدد كالذي 2102 جكيمية 22 في المؤرخ 014 رقـ القرار يتمـ ك  يعدؿ 2102 أكتكبر 01 في مؤرخ قرار -
 149 ...........................البميدة بجامعة الطب لكمية أكتكبر دكرة( اإلقامة) الخاصة الطبية بالدراسات اإللتحاؽ مسابقات

 150 المتكاصل....................... التككيف امعةج تكجيو مجمس أعضاء تعييف يتضمف 2102 أكتكبر 01 في مؤرخ قرار -
 151  .................الباحثيف لتقييـ الكطنية لمجنة عشرة الثالثة الدكرة نتائج إعالف يتضمف 2102 أكتكبر 20 في مؤرخ قرار -
 152 2قسنطينة جامعة لدى عيةكاالجتما اإلنسانية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 24 في مؤرخ قرار -
 152 ....................0يتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية الطب لدى جامعة قسنطينة 2102أكتكبر  24قرار مؤرخ في  -
  لدى التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 24 في مؤرخ قرار -

 153 ...................................................................................................2 نطينةقس جامعة
 154  2سطيف جامعة لدى كاالجتماعية اإلنسانية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 24 في مؤرخ قرار -
 155 ..2 سطيف جامعة لدى السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء مفيتض 2102 أكتكبر 24 في مؤرخ قرار -
 155  ............2سطيف جامعة لدى كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 24 في مؤرخ قرار -
 156 ...........................األغكاط جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 أكتكبر 22 في مؤرخ قرار -
 157  ..............................ادرار جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 أكتكبر 22 في مؤرخ قرار -
 158  ......................2100-2102 الجامعية لمسنة الجامعية العطل رزنامة يتضمف 2102 أكتكبر 30 في مؤرخ قرار -
  لدى التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -

 159 ....................................................................................................0 سطيف جامعة
 160  ...................0 سطيف جامعػػة لدى الطب لكميػػة المككنػة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -
 160  ...................0 سطيف جامعػػة لػدى العمـك لكميػة المككنػة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -
 161  .0سطيف جامعة لدى الدقة كميكانيؾ البصريات لمعيد المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -
 جامعة لدى األرض كعمـك المعمارية اليندسة لمعيد المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -

 162 ...........................................................................................................0 سطيف
 162    ................0سطيف جامعة لدى التكنكلكجيػػا لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -
 163  ......0سطيف جامعة لدى كالحياة الطبيعػة عمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 أكتكبر 00 في مؤرخ قرار -
 164  ..............................المتكاصل التككيف تكجيو مجمس أعضاء تعييف يتضمف 2102 نكفمبر 13 في مؤرخ قرار -
 بجامعية كالسياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 10 في مؤرخ قرار -

 165 ..............................................................................................................تممساف
 الحقكؽ  لكمية الخاص القانكف  لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 01 في مؤرخ قرار -

 166 ......................................................................................تممساف بجامعة السياسية كالعمـك
 كالعمـك الحقكؽ  لكمية العاـ القانكف  لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 01 في مؤرخ قرار -

 167 .............................................................................................تممساف بجامعة السياسية
 العممي البحث مركز لدى التطبيقات ك الرقيقة الطبقات تنمية كحدة إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 168 ..............................................................................................كالمراقبة لإللحاـ كالتقني
 169 .......... 0قسنطينة جامعة لدى التكنكلكجيا عمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -
 170 ........ 0قسنطينة جامعة لدى كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار - -
 171 .............0قسنطينة جامعة لدى الدقيقة العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -
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 172 .........0قسنطينة قسنطينة جامعػػػة لدى الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -
 لدى العمرانية كالتييئة كالجغرافيا األرض عمـك لكمية نةالمكك  األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 172 ....................................................................................................0قسنطينة جامعة
 173 ....0قسنطينة جامعة لدى  كالحياة الطبيعة عمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -
 174 .........0قسنطينة جامعة لدى  البيطرية العمـك لمعيد المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -
  الغذائية الفالحية كالتكنكلكجيات كالتغذي التغذية لمعيد المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 175 ...............................................................................................0قسنطينة جامعة لدى
 لدى كاإلتصاؿ لممعمكمات الحديثة التكنكلكجيات لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 175 ....................................................................................................2قسنطينة جامعة
 البدنية النشاطات كتقنيات النشاطات عمـك لمعيد المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 176 ....................................................................................2قسنطينة جامعة لدى  كالرياضية
 177 ..2قسنطينة جامعة لدى التربية كعمـك النفس عمـ لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -
 قسنطينة جامعة لدى كالتكثيق المكتبات عمـ لمعيد المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 177 ...........................................................................................................2قسنطينة
 التأىيل كتنظيـ الدكتكراه شيادة عمى لمحصكؿ لمتككيف بجاية جامعة تأىيل يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 178 .....................................................................................................كمنحو الجامعي
 التأىيل تنظيـ ك الدكتكراه شيادة عمى لمحصكؿ لمتككيف سكيكدة جامعة تأىيل يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 179 ..........................................................كمنحو............................................ الجامعي
 التأىيل كتنظيـ الدكتكراه شيادة عمى لمحصكؿ لمتككيف عنابة جامعة تأىيل يتضمف 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 180 ......................................................................................................كمنحو الجامعي
 181  ................بتيبازة الجامعي لممركز العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -
 كالتجارية اإلقتصادية العمـك لمعيد العممي المجمس ألعضاء  اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 182 ................................................................................بتيبازة الجامعي بالمركز التسيير كعمـك
 كاإلنسانية االجتماعية العمـك لمعيد العممي المجمس ألعضاء  اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 183 ..............................................................................................بتيبازة الجامعي بالمركز
 عمـك في لمبحث المكضكعاتية لمككالة العممي المجمس ألعضاء  اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 02 في مؤرخ قرار -

 184 ..............................................................................................................الصحة
 185 ............................الكادي جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 23 في مؤرخ قرار -
 كالتقنيات العمـك في يةالتحضير  المدرسة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 23 في مؤرخ قرار -

 186 ...............................................................................................................بكىراف
 الدكتكراه مدار تأىيل يتضمف 2102 جكيمية 03 في مؤرخ 023 رقـ القرار يكمل 2102 نكفمبر  21 في مؤرخ قرار -

 187 ........................................................2013-2012 الجامعية لمسنة المفتكحة لمناصبا عدد كيحدد
 188  ..........باألغكاط لألساتذة العميا المدرسة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 21 في مؤرخ قرار -
 اإلقتصادية العمـك في التحضيرية المدرسة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية ئمةالقا يحدد  2102 نكفمبر 21 في مؤرخ قرار -

 189 .......................................................................................بكىراف التسيير كعمـك كالتجارية
 190  .....................مميانة خميس جامعة رةإدا مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نكفمبر 22 في مؤرخ قرار -
 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 جانفي 3 في المؤرخ 11 رقـ القرار يعدؿ 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار -

 192 .....................................................................................المعدؿ كرقمة، جامعة إدارة مجمس
  



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 10

 

 الكطنية بالمدرسة المناجـ ىندسة لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار -
 193 ...............................................................................................التقنيات المتعددة العميا

 العميا الكطنية بالمدرسة الري  لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار -
 194 .....................................................................................................التقنيات المتعددة

 الكطنية بالمدرسة اإللكتركنيؾ لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية ئمةالقا يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار -
 195 ...............................................................................................التقنيات المتعددة العميا

 بالمدرسة الصناعية اليندسة لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار -
 196 التقنيات....................................................................................... المتعددة العميا الكطنية

 الكطنية بالمدرسة المدنية اليندسة لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار -
 197 ...............................................................................................التقنيات المتعددة العميا

 198 بكمرداس..................... لجامعة العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار -
 كالتييئة كالجغرافيا األرض عمـك لكمية العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ رقرا -

 199 ...............................................................................................كىراف بجامعة العمرانية
 األرض عمـك لكمية األرض عمـك لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة حددي 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار -

 200 .............................................................................كىراف بجامعة العمرانية كالتييئة كالجغرافيا
 األرض عمـك لكمية األرض عمـك العممية لقسـ المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار -

 201 .............................................................................كىراف بجامعة العمرانية كالتييئة كالجغرافيا
 لنيل التككيف كري ط في المؤقتة النجاح بشيادة المتعمقة الخصائص تحديد يتضمف 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -

 202 ......................................................................................الماستر كشيادة الميسانس شيادة
 شيادة لنيل التككيف طكري  في  النقاط بكشف المتعمقة الخصائص تحديد يتضمف 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -

 204 .............................................................................................ترالماس كشيادة الميسانس
 كشيادة الميسانس لشيادة المرفقة الكصفية بالكثيقة المتعمقة الخصائص تحديد يتضمف 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -

 207 ..............................................................................................................الماستر
 211  ............بتندكؼ الجامعي المركز إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 في المتخصصة الطبية الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ اإلمتحانات لجاف قائمة يحدد 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار -

 212  .........................(.......2100 أفريل دكرة – 2100 جانفي دكرة) تشكيمتيا ك األسناف كجراحة كالصيدلة الطب
 الدكتكراه شيادة عمى الحصكؿ أجل مف الثالث الطكر في التككيف تأىيل إعادة يتضمف 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار -

 216 ................................................................................................تنةبا بجامعة
 لدى كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات المككنة لمعيد عمـك األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -

 217 ..........................................................................................بتيسمسيمت الجامعي المركز
 218 .............المسيمة جامعة لدى كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -
 219  ....المسيمة جامعة لدى السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -
 األقساـ إنشاء يتضمف 2101 فيفري  24 في المؤرخ 43 رقـ القرار كيتمـ يعدؿ 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -

 219 ..........................................................................المسيمة جامعة لدى التكنكلكجيا لكمية المككنة
 األقساـ إنشاء يتضمف 2101 فيفري  24 في المؤرخ 30 رقـ القرار كيتمـ يعدؿ 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -

 220 ...............................................................................المسيمة جامعة لدى العمـك لكمية المككنة
 221  .المسيمة جامعة لدى كاالجتماعية اإلنسانية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار -
 222  .0قسنطينة جامعة لدى الصيدالنية الطرائق ىندسة لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار -
 222  0قسنطينة جامعة لدى كالتعمير المعمارية اليندسة لكمية نةالمكك  األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار -



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 11

 

 223  ..........0قسنطينة جامعة لدى السياسية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار -
 لدى البصري  السمعي ؿكاإلتصا اإلعالـ عمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار -

 224 ....................................................................................................0قسنطينة جامعة
 225  0قسنطينة جامعة لدى  الحضرية التقنيات تسيير لمعيد المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار -
 225 ...........غرداية جامعة لدى كالتكنكلكجيا العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 226 .غرداية جامعة لدى كاإلنسانية االجتماعية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 227  .....غرداية جامعة لدى السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء فيتضم 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 227  ............غرداية جامعة لدى المغات ك اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 جامعة لدى األرض كعمـك كالحياة الطبيعة عمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 228 ...............................................................................................................غرداية
 229  ...........الكادي عةجام لدى كالتكنكلكجيا العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 229  ..الكادي جامعة لدى كاإلنسانية االجتماعية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 230  .....الكادي جامعة لدى السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 231  ..............الكادي جامعة لدى كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 لدى التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 231 ........................................................................................................الكادي جامعة
 232  .........الكادي جامعة لدى كالحياة الطبيعة عمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 اإلسمية القائمة يحدد الذي 2100 ديسمبر 03 في رخالمؤ  142 رقـ القرار يعدؿ 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 233  ................................التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك في التحضيرية المدرسة إدارة مجمس ألعضاء
 خميس جامعة لدى السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 233 ................................................................................................................مميانة
 لدى التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 234 ........................................................................................................غرداية جامعة
 235  .....أىراس سكؽ  جامعة لدى كالتكنكلكجيا العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 سكؽ  جامعة لدى كاإلنسانية االجتماعية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 236 ...............................................................................................................أىراس
 سكؽ  جامعة لدى السياسية العمـك ك لحقكؽ ا لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 236 ...............................................................................................................أىراس
 237  .....س..أىرا سكؽ  جامعة لدى المغات ك اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 لدى التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 238 ..................................................................................................أىراس سكؽ  جامعة
 238  ...أىراس سكؽ  جامعة لدى كالحياة الطبيعة عمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 لدى الرياضية ك البدنية النشاطات كتقنيات عمـك لمعيد المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 239 .............................................................................................أىراس سكؽ  جامعة
 سكؽ  جامعة لدى كالبيطرية الفالحية العمـك لمعيد المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 240 ...............................................................................................................أىراس
 لدى كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات عمـك لمعيد المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 240 .................................................................................................مميانة خميس جامعة
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 جامعة لدى األرض كعمـك كالحياة الطبيعة عمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 241 ........................................................................................................مميانة خميس

 242 مميانة..... خميس جامعة لدى كالتكنكلكجيا العمـك األقساـ المككنة لكمية إنشاء تضمفي 2102 ديسمبر 01 في قرار مؤرخ -
 لدى التسير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 242 .................................................................................................مميانة خميس جامعة
 خميس جامعة لدى كاإلنسانية  االجتماعية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 243 ................................................................................................................مميانة
 244  .......مميانة خميس جامعة لدى كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -
 244  ....................بكعريريج برج جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -
 246  ............................عنابة جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ رارق -
 247 البكيرة............................  جامعة إدارة مجمس اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 2102 ديسمبر 21 في قرار مؤرخ -
 248  ...............أدرار جامعة لدى كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء تضمفي 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -
 اإلسالمية كالعمـك كاالجتماعية اإلنسانية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -

 249 ....................................................................................................أدرار جامعة لدى
 250  .......أدرار جامعة لدى السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -
 لدى التسيير كعمـك لتجاريةكا اإلقتصادية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -

 250 .........................................................................................................أدرار جامعة
 251  ...........أدرار جامعة لدى التكنكلكجيا ك العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -
 252 ......الطارؼ جامعة لدى لحياة ك الطبيعة عمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -
 252 الطارؼ  جامعة لدى  كاإلنسانية االجتماعية العمـك لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -
 253  ...الطارؼ جامعة لدى  السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -
 254 .......... ...الطارؼ جامعة لدى كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -
 لدى التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لكمية كنةالمك األقساـ إنشاء يتضمف 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار -

 254 .......................................................................................................الطارؼ جامعة
 255  .......الكطنية الجامعية لمجنة( 23) كالعشركف  التاسعة الدكرة نتائج إعالف المتضمف 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -

 

Vl - ــراراتالمــــــــــــــقـــــــــــ  
 التابعة سكيكدة، كالية بعزابة، الكاقعة الجامعية اليياكل كضع المتضمف 2102 اكتكبر 3 في مؤرخ 021 رقـ مقرر -

 267  .....................................بسكيكدة التكنكلكجي التعميـ ألساتذة العميا المدرسة تصرؼ تحت سكيكدة، لجامعة
 درقانة، بمجمع الكائف" التشريح عمـ" لجناح األكؿ الطابق كضع المتضمف 2102 كبراكت 02 في مؤرخ 042 رقـ مقرر -

 268  ..................لمتكنكلكجيا العميا الكطنية المدرسة تصرؼ تحت ،0 الجزائر بجامعة الطب لكمية التابع الجزائر، كالية
 269  ........بشار جامعة لدى المعمارية ممسابقاتل التحكيـ لجنة تشكيمة يحدد 2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 033 رقـ مقرر -

 
 

-V270.......................... ..............................................  القرارات الفردية 
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 المرسـك يتمـ ،2102 أكتكبر 2 المكافق 0400 القعدة ذي 22 في مؤرخ 011-02 رقـ تنفيذي مرسكـ 
 جامعة إنشاء كالمتضمف 0332 جكيمية 1 المكافق 0403 األكؿ ربيع 00 في المؤرخ 221-32 رقـ التنفيذي

 .ستغانـم

 المرسـك يتمـ ،2102 أكتكبر 2 المكافق 0400 القعدة ذي  22 في مؤرخ 010-02 رقـ تنفيذي مرسكـ 
 إنشاء كالمتضمف 2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 214-10 رقـ التنفيذي
 .المسيمة جامعة

 المرسـك يتمـ ،2102 أكتكبر 2 فقالمكا 0400 القعدة ذي  22 في مؤرخ 012-02 رقـ تنفيذي مرسكـ 
 إنشاء كالمتضمف 2110 جكيمية 22 المكافق 0424 الثانية جمادى 22 في المؤرخ 232-10 رقـ التنفيذي
 .جيجل جامعة

 المرسـك يتمـ ،2102 أكتكبر 2 المكافق 0400 القعدة ذي  22 في مؤرخ 010-02 رقـ تنفيذي مرسكـ 
 .تبسة جامعة إنشاء كالمتضمف 2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 12-13 رقـ التنفيذي

 المرسـك يتمـ ،2102 أكتكبر 2 المكافق 0400 القعدة ذي  22 في مؤرخ 014-02 رقـ تنفيذي مرسكـ 
 .معسكر جامعة إنشاء المتضمف ك 2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 02-13 رقـ التنفيذي

 (2102 سبتمبر 3 بتاريخ   43 عدد الرسمية يدةالجر )                    
 

 كنفقات إيرادات قائمة يحدد ،2102 مارس 0 المكافق 0400 الثاني ربيع  2 في مؤرخ مشترؾ كزاري  قرار 
 كالتطكير العممي لمبحث الكطني الصندكؽ "  عنكانو الذي 012-122 رقـ الخاص التخصيص حساب

 ". التكنكلكجي

 كتقييـ متابعة كيفيات يحدد ،2102 جكيمية 22 المكافق 0400 رمضاف  0 في مؤرخ مشترؾ كزاري  قرار 
 كالتطكير العممي لمبحث الكطني الصندكؽ "  عنكانو الذي 012-122 رقـ الخاص التخصيص حساب

 ". التكنكلكجي

 تيارت جامعة ممحقة إنشاء يتضمف ،2102 سبتمبر 0 المكافق 0400 شكاؿ  01 في مؤرخ مشترؾ كزاري  قرار 
 .السكقر ينةبمد

 (2102 أكتكبر 01 بتاريخ   31 عدد الرسمية الجريدة)                  

 

 المرسكـ يتمـ ك يعدؿ ،2102 ديسمبر 0 المكافق 0404 محـر  01 في مؤرخ 412-02 رقـ تنفيذي مرسكـ 
 يجامع مركز إنشاء المتضمف ك 2113 أكت 01 المكافق 0421 رجب 00 في المؤرخ 010-13 رقـ التنفيذي

 .بتامنغست

 (2102 ديسمبر 3 بتاريخ   13 عدد الرسمية الجريدة)    
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 المشتركة الوزارية القرارات
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 إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ مشترك وزاري  رقرا

 العربية لمغة الجزائري  المجمع لدى المسان عموم في بحث وحدة
 الجميورية، لرئاسة العام األمين إن

 العممي، والبحث العالي التعميم ووزير
 إنشػػاء مفالمتضػػ ك ،0321 اكت 03 المكافػػق 0411 الحجػػة ذي 00 فػػي المػػؤرخ 01-21 رقػػـ القػػانكف  بمقتضػػى -

 العربية، لمغة الجزائري  المجمع
 القػانكف  كالمتضػمف ،0332 أكت 22 المكافػق 0403 الثػاني ربيػع 23 فػي المػؤرخ 00-32 رقػـ القػانكف  بمقتضى -

  كالمتمـ، المعدؿ ،2112-0332 التكنكلكجي التطكير ك العممي البحث حكؿ الخماسي البرنامج ك التكجييي
 األمػيف تعيػيف المتضػمف ك ،2112 مػارس أّكؿ المكافػق 0423 صػفر 20 فػي المػؤرخ الرئاسػي المرسكـ بمقتضى -

 الجميكرية، رئاسة العالـ
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 كالمتضػػػمف ،0332 جػػػانفي 00 فػػػقالمكا 0402 رجػػػب 2 فػػػي المػػػؤرخ 22-32 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 ك سػػػيرىا كيضػػػب  تقكيمػػػو، ك برمجتػػػو ك التقنػػػي ك العممػػػي البحػػػث لترقيػػػة القطاعػػػات بػػػيف مشػػػتركة لجػػػاف إنشػػػاء
 المتمـ، ك المعدؿ تنظيميا،

 الػػػذي 0334 أكت 21 المكافػػػق 0403 األكؿ ربيػػػع 03 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي عميـالت كزير صالحيات يحدد

 يحػدد الػذي ،0333 نػكفمبر 01 المكافػق 0421 شػعباف 2 فػي المػؤرخ 231-33 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 سيرىا، ك تنظيميا ك البحث كحدات إنشاء كيفيات

 العمكـ االتمج في كتقكيمو كبرمجتو كالتقني العممي البحث لترقية القطاعات بيف المشتركة المجنة رأي عمى كبناء -
 ،2102 جانفي شير المنعقدة دكرتيا خالؿ التاريخ ك اإلنسانية

 

  ما يأتي: قـــــررانــي
 0421 شػعباف 2 فػي المػؤرخ 231-33 رقػـ التنفيػذي المرسػكـ مػف 20ك 3 المػادتيف ألحكػاـ تطبيقا: األولى المادة

 عمػػػـ فػػػي بحػػػث كحػػػدة اءإنشػػػ إلػػػى القػػػرار ىػػػذا ييػػػدؼ أعػػػاله، المػػػذككر ك ،0333 نػػػكفمبر 01 المكافػػػق
 فػػي تػػدعى سػػيرىا، كيفيػػات ك الػػداخمي تنظيميػػا تحديػػد ك العربيػػة لمغػػة الجزائػػري  المجمػػع لػػدى المسػػاف
 ".البحث كحدة" النص صمب

  .الجزائر كالية في البحث كحدة مقر يككف  :2 المـادة
 .إلنشائو المحددة األشكاؿ نفس حسب الكطني التراب مف آخر مكاف أي إلى نقمو كيمكف 

 شعباف 2 في المؤرخ 231-33 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 1 المادة في المحددة المياـ عمى عالكة: 0 المـادة
 :يأتي بما البحث كحدة تكمف أعاله، كالمذككر ،0333 نكفمبر 01 المكافق 0421

 العربية، بالمغة التكاصل مردكدية كتحسيف العربية لمغة اآللية لممعالجة الفعالة المعمكماتية األدكات تطكير 

 كتنفيذىا، العربية المغة حكؿ المغكية لمنظريات بفعالية، الرسمي الطابع إضفاء 

 العربية، لمذخيرة التقنية الطرائق كتحسيف تطكير 

 كالمصطمحات، العامة المعاجـ كضع 

 المستكيات، كل عمى العربية المغة تعميـ مردكدية رفع  
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 :ذكرىما اآلتي بحثال قسمي مف البحث كحدة تتشكل :4 المـادة
 العربية، لمذخيرة التقنية الطرائق كتحسيف تطكير:  البحث قسـ 

 العربية، المغة كبرمجيات أدكات تطكير: البحث قسـ 

 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية لمجميكرية الرسمية الجريدة في القرار ىذا ينشر: 3 المـادة
 

 2102 ديسمبر 10 في بالجزائر حرر                                                                      
 الحكومة لرئاسة العام األمين                                                             العممي والبحث العالي التعميم وزير     

                                                                    حبة العقبي                                                                      حراوبية رشيد األستاذ           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشترك الوزاري  القرار يتمم و يعدل 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ مشترك وزاري  قرار
 العسكرية لمصحة الوطنية المدرسة تأىيل والمتضمن 2112 جوان 01 في المؤرخ 

 الطبية العموم في المتخصصة الدراسات وشيادة المتخصص التدرج بعد ما تكوين يملتنظ
 الوطني، الدفاع وزير إن

 العممي، والبحث العالي التعميم ووزير
 بممارسػػػة كالمتعمػػػق 0320 مػػػاي 22 المكافػػػق 0410 شػػػعباف 03 فػػػي المػػػؤرخ 010-20 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 لعالي،ا التككيف مؤسسات عمى التربكية الكصاية
 إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،0322 أفريػػػل 02 المكافػػػق 0412 شػػػعباف 23 فػػػي المػػػؤرخ 23-22 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 منو، األكلى المادة سيما ال تنظيميا، ك مياميا ك العسكرية لمصحة كطنية مدرسة

 يحػػدد الػػذي ،2110 أفريػػل 03 المكافػػق 0422 محػػـر 20 فػػي المػػؤرخ 33-10 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 منو، الرابعة المادة سيما ال تنظيميا، ك العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة مياـ

 يحػدد الذي ،2113 ماي 2 المكافق 0421 األكؿ ربيع 20 في المؤرخ 012-13 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 المتمـ، ك المعدؿ صالحياتو، ك الكطني الدفاع كزير لدى المنتدب الكزير مياـ

 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الحككمة، أعضاء تعييف

 الػػػذي 0334 أكت 21 المكافػػػق 0403 األكؿ ربيػػػع 03 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 ،0331 جكيميػػػػة 21 المكافػػػػق 0402 األكؿ ربيػػػػع 22 فػػػػي المػػػػؤرخ 230-31 رقػػػػـ التنفيػػػػذي المرسػػػػكـ بمقتضػػػػى -
 الطبية، العمكـ في المتخصصة الدراسات شيادة إحداث كالمتضمف

 ،0332 أكت 01 المكافػػػػػق 0403 الثػػػػػاني ربيػػػػػع 24 فػػػػػي المػػػػػؤرخ 234-32 رقػػػػػـ التنفيػػػػػذي المرسػػػػػكـ بمقتضػػػػػى -
 الجامعي، التأىيل ك لمتخصصا التدرج بعد ما ك الدكتكراه في بالتككيف كالمتعمق

 تأىيػل كالمتضػمف ،2112 جػكاف 01 المكافػق 0420 الثػاني ربيػع 1 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار بمقتضى -
 فػي المتخصصػة الدراسػات شػيادة ك المتخصػص التػدرج بعػد مػا تككيف لتنظيـ العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة
 الطبية، العمكـ

 يــقـــــرران ما يأتي:
 المتضػمف 2112 جػكاف 01 فػي المػؤرخ المشػترؾ الػكزاري  القػرار مػف 0 المػادة أحكػاـ تػتمـ ك تعػدؿ: األولـى لمادةا

 الدراسػات كشػيادة المتخصػص التػدرج بعػد مػا تكػكيف لتنظيـ العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة تأىيل
 الطبية، العمكـ في المتخصصة
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 في االحتياجات تمبية إلى العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة مستكى  عمى تنظيميا ييدؼ: 0 المػادة"
 تخصصيـ، ك الطبييف المستخدميف مستكى  تحسيف مجاؿ

 فإف العسكرية، الصحة لمصالح التابعيف أكلئؾ غير الطبييف بالمستخدميف يتعمق فيما: مكرر 0 المػادة"        
 ،"فردي أك جماعي طابع ذات اتفاقيات أساس عمى يتـ أف يمكف اإلطار ىذا في تككينيـ

 أعاله، المذككر ،2112 جكاف 01 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار مف 3 المادة أحكاـ تتمـ ك تعدؿ :2 المـادة
 : يمي كما
 المدير العممي، كالبحث العالي التعميـ بكزارة التككيني كالبحث التدرج بعد ما مديرة تكمف: 3 المػادة" 

 الكطني الجيش ألركاف العسكري  التعميـ مكتب رئيس ككذا العسكرية الصحة لمصالح المركزي 
 لمجميكرية الرسمية الجريدة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الشعبي،
 ". الشعبية الديمقراطية الجزائرية

 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية لمجميكرية الرسمية الجريدة في القرار ىذا ينشر :0 المـادة
 

 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                       
 العالي التعميم وزير                                                                      الوطني الدفاع وزير عن     

  العممي والبحث                                                                             نتدبالم الوزير         
 حراوبية رشيداألستاذ                                                                           قنايزية المالك عبد       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شيادة عمى لمحصول التكوين سير كيفيات ديحد 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ مشترك وزاري  قرار

 العسكرية لمصحة الوطنية بالمدرسة والحساسية المناعة عمم في المتخصصة الدراسات
 الوطني، الدفاع وزير إن

 العممي، والبحث العالي التعميم ووزير
 ارسػػةبمم كالمتعمػػق ،0320 مػػاي 22 المكافػػق 0410 شػػعباف 03 فػػي المػػؤرخ 010-20 رقػػـ المرسػػكـ بمقتضػػى -

 العالي، التككيف مؤسسات عمى التربكية الكصاية
 إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،0322 أفريػػػل 02 المكافػػػق 0412 شػػػعباف 23 فػػػي المػػػؤرخ 23-22 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 منو، األكلى المادة سيما ال تنظيميا، ك مياميا ك العسكرية لمصحة كطنية مدرسة

 يحػػدد الػػذي ،2110 أفريػػل 03 المكافػػق 0422 محػػـر 20 فػػي المػػؤرخ 33-10 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 منو، الرابعة المادة سيما ال تنظيميا، ك العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة مياـ

 يحػدد الذي ،2113 ماي 2 المكافق 0421 األكؿ ربيع 20 في المؤرخ 012-13 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 كالمتمـ، المعدؿ الحياتو،كص الكطني الدفاع كزير لدى المنتدب الكزير مياـ

 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الحككمة، أعضاء تعييف

 الػػػذي 0334 أكت 21 المكافػػػق 0403 األكؿ ربيػػػع 03 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 ،0331 جكيميػػػػة 21 المكافػػػػق 0402 األكؿ ربيػػػػع 22 فػػػػي المػػػػؤرخ 230-31 رقػػػػـ التنفيػػػػذي المرسػػػػكـ بمقتضػػػػى -
 الطبية، العمكـ في المتخصصة الدراسات شيادة إحداث كالمتضمف

 لتأىيػ كالمتضػمف ،2112 جػكاف 01 المكافػق 0420 الثػاني ربيػع 1 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار بمقتضى -
 فػي المتخصصػة الدراسػات شػيادة ك المتخصػص التػدرج بعػد مػا تككيف لتنظيـ العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة
 الطبية، العمكـ
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 المصػادقة كالمتضمف ،2113 نكفمبر 04 المكافق 0421 شكاؿ 02 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار بمقتضى -
 بالمدرسػة المػنظـ الحساسػية ك المناعػة عمـ في خصصةالمت الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف برنامج عمى

 .العسكرية لمصحة الكطنية
  يــقـــــرران ما يأتي:

 

 الدراسػػػات شػػػيادة عمػػػى لمحصػػػكؿ تػػػأىيمي تكػػػكيف دكرة العسػػػكرية لمصػػػحة الكطنيػػػة بالمدرسػػػة تنشػػػأ: األولـــى المـــادة
 كالحساسية، المناعة عمـ في المتخصصة

 لجاف تشكيمة نظاميا، ك الدركس مدة البرامج، محتكى  اإللتحاؽ، شركط الفتح، يفياتك القرار، ىذا يحدد: 2 المـادة
 في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ بالتككيف الخاصة الشيادات إصدار ككذا اإلمتحانات

 العسكرية، لمصحة الكطنية بالمدرسة المنظـ كالحساسية، المناعة عمـ
 معادلة شيادة أك الطب في الدكتكراه شيادة عمى الحاصمكف  العامكف  ألطباءا التككيف ىذا في يقبل: 0 المـادة

 .األقل عمى سنكات( 10) ثالث الصفة، بيذه مارسكا
 :يمي كما لو، المكافق الساعي الحجـ ككذا التدريس برامج محتكى  يحدد: 4 المـادة

 الحساسيةو  المناعة عمم في المتخصصة الدراسات شيادة لنيل لمتعميم تمخيصي برنامج
 (بالساعات) الساعي الحجم البرنامج

 12 المناعة مقياس

  العيادية الحساسية
 021 الجمد أمراض: 0 مقياس

 22 الصدر أمراض: 2 مقياس 
 02 الحساسية تشخيص: 0 مقياس
 01 العامة الحساسية المحي ، ك األكبئة عمـ: 4 مقياس
 21 األطفاؿ طب كف،العي طب كالحنجرة، األنف األذف، أمراض: 3 مقياس
 21 الصيدلة عمـ:  1 مقياس

  التطبيقي التربص
 021 العيادية التربصات
 41 المخبر في التربصات

 01 كالفحكصات المستمر العالج
 01 عممية لقاءات ك ممتقيات
 211 المذكرة تحضير

 111 العام المجموع
 

 

( 4) بأربعة كالحساسية، المناعة عمـ في المتخصصة اتالدراس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسة مدة تحدد :3 المـادة
 .الشير في( 10) كاحد أسبكع بمعدؿ متناكب شكل في جامعية سداسيات
 .العالي التعميـ ىياكل طرؼ مف معتمديف كممارسيف أساتذة قبل مف المضبكطة البرامج تدريس يسدى

 المناعة عمـ في المتخصصة الدراسات دةشيا عمى لمحصكؿ التككيف دكرات مف دكرة كل فتح يتـ :1 المـادة
 البحث العالي كالتعميـ الكطني الدفاع كزيري  مف مشترؾ بقرار لذلؾ، الحاجة دعت كمما كالحساسية،

 .العممي
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 مكمفة االختصاص أساتذة مف مككنة بيداغكجية لمجة تعييف محل التككيف دكرات مف دكرة كل تككف : 1 المـادة
 يتـ. كالحساسية المناعة عمـ في المتخصصة الدراسات شيادة عمى صكؿالح أجل مف التككيف بتنظيـ
 .الكطني الدفاع لكزارة المؤىمة اليياكل اقتراح عمى بناء مشترؾ كزاري  بقرار المذككرة المجنة تعييف

 عف كالحساسية، المناعة عمـ في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف دكرة تقييـ يتـ :2 المـادة
 العالي كالتعميـ الكطني الدفاع كزيري  مف مشترؾ كزاري  بقرار الغرض ليذا تنشأ امتحاف لجنة يقطر 

 .أعاله 1 المادة في المذككرة الشركط حسب المنشأة البيداغكجية المجنة اقتراح عمى بناء العممي، كالبحث
 العالي التعميـ كزير يسمميا ية،كالحساس المناعة عمـ في المتخصصة الدراسات بشيادة التككيف يتكج :3 المـادة

 .العممي كالبحث
 برنامج عمى المصادقة كالمتضمف 2113 نكفبر 04 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار أحكاـ تمغى :01 المـادة

 بالمدرسة المنظـ كالحساسية، المناعة عمـ في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف
 .أعاله مذككرال العسكرية، لمصحة الكطنية

 المركزي  المدير العممي، كالبحث العالي التعميـ بكزارة كالتككيف كالبحث التدرج بعد ما مديرة تكمف :00 المـادة
 فيما كل الشعبي، الكطني الجيش ألركاف العسكري  التعميـ مكتب رئيس ككذا العسكرية الصحة لمصالح
 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية لمجميكرية سميةالر  الجريدة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو،

 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                      
  العالي التعميم وزير                                                                  الوطني الدفاع وزير عن         

  العممي والبحث                                                                         المنتدب الوزير              
 حراوبية رشيد األستاذ                                                                      قنايزية المالك عبد           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البرنامج بيذا المتعمقة التفاصيل

MODULE D’IMMUNOLOGIE 
Enseignement théorique (68 heures) 

 

N° Intitulé du cours 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Le système immunitaire : organisation, fonction 2 

2 Les lymphocytes T et B 4 

3 Les cellules présentatrices d’antigène 2 

4 Les cellules phagocytaires et les cellules N.k 2 

5 Les antigènes 1 

6 Le complexes majeur d’histocompatibilité  3 

7 Le système du complément 3 

8 Les cytokines 3 

9 Les molécules d’adhésion 1 

10 interactions cellulaires et moléculaire au cours de la réponse immunitaire 2 

11 L’immunité innée 2 

12 La réaction inflammatoire et son exploration 3 

13 Les réactions d’hypersensibilité   2 

14 Les réactions d’hypersensibilité  II et III 4 

15 L’hypersensibilité de type IV 2 

16 Les IgE : structures, fonctions synthèse et récepteurs 3 

17 Les mastocytes et basophiles 2 

18 Les éosinophiles 2 

19 Les médiateurs préformés et néoformés de l’anaphylaxie 2 

20 Physiopathologie de l’hypersensibilité immédiate 2 

21 Bases génétiques de l’atopie et des maladies allergiques 2 
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22 Exploration immunobiologique des maladies allergiques 4 

23 Les allergènes : nomenclatures, les différents types allergènes croissants 6 

24 L’immunothérapie spé (heures) cifiques 3 

25 Les deficits immunitaires 3 

26 Les maladies auto-immunes 3 
 

ENSEIGNEMENT D’ALLERGOLOGIE CLINIQUE 
Enseignement théorique (126 heures) 

Module de pharmacologie : 26 heures 
1-Pharmacologie : 

N° Intitulé du cours 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Les antis-histaminiques 2 

2 Les adrénergiques (Beta 2 angonistes et adrénaline) 2 

3 Gles glucocorticoîdes 2 

4 Les antileucotriènes 1 

5 Les antis cholinergiques 1 

6 Les inhibiteurs de phosphodiestérase 1 

7 Les immunosuppresseurs 2 

8 La trousse d’urgence 1 
 

2-Hypersensibilité aux médicaments :   

N° Intitulé du cours 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Allergies médicamenteuses : mécanismes immunologiques 2 

2 Allergies médicamenteurses aux antibiotiques 2 

3 Anaphylaxie aux curares 2 

4 Réactions anaphylaxyques préopératoires et post-opératoires 2 

5 Hypersensibilité aux anesthésiques locaux 1 

6 Hypersensibilité aux produits de contraste iodés 1 

7 Hypersensibilité à l’aspirine et aux AINS 2 

8 Hypersensibilité aux corticoïdes 2 
 

Module O.R.L Ophtalmologie, Pédiatrie : 26 heures 
1-O.R.L :    

N° Intitulé du cours 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Rhinite allergiques 2 

2 Dysfonctionnement nasal chronique 2 

3 Conduite à tenir devant des ghino sinusites récidivantes 2 

4 Conduite à tenir devant une polypose naso-sinusienne 2 
 

2-Ophtalmologie :    

N° Intitulé du cours 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Eczèma des paupières et blépharites allergiques 2 

2 
Conjonctivites et blépharo conjonctivites allergiqes, saisonnières et 
perannuelles 

2 

3 Réactions allergiques et indésirables aux collyres 2 
 

3-Pédiatrie : 
   

N° Intitulé du cours 
Volume Horaires 

(heures) 

1 Asthme du nourrisson 2 

2 Allergie aux protéines du lait de vache 2 

3 Allergie alimentaire de l’enfant 2 

4 Conduite à tenir devant une toux chronique de l’enfant 2 

5 Vaccination et maladies allergiques 2 

6 Les syndromes immunodéficitaires 2 

 
 
Module dermatologie : 18 heures   
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N° Intitulé du cours Volume Horaire (heures) 

1 La dermatite atopique 2 

2 L’eczéma allergique de contact 2 

3 Les autres dermatoses de contact (urticaire, purpura, érythème 
polylorphe) 

2 

4 Les dermatites  de contact professionnelles 2 

5 Les photodermatoses allergiques, les phototeste 2 

6 Les urticaires et angioedèmes 2 

7 Conduite à tenir devant un prurit 2 

8 Œdème angioneurotique héréditaire et acquis 2 

9 Les dermocorticoïdes 2 
 

Module pneumologie : 22 heures 
  

N° Intitulé du cours 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Hyper réactive bronchique 2 

2 Physiopathologie de l’asthme 2 

3 Asthme de l’adulte et de l’enfant 2 

4 Asthme induit par l’exercice 2 

5 Asthme aigu grave 2 

6 Asthme professionnel et apparenté 2 

7 Asthme à l’aspirine et aux AINS 2 

8 Diagnostic différentiel de l’asthme 2 

9 Pneumopathies d’hypersensibilité 2 

10 Aspergillose broncho-pulmonaire allergique 2 

11 Conduite à tenir devant une tous chronique de l’adulte 2 
 

PROGRAMME D’ENSIEGNEMENT DU CERTIFICAT D’ETUDE SPECIALISEES 
EN IMMUNO-ALLERGOLOGIE 

 

RECAPITULATIF   

 

: 160 heurs Stage pratique   

Modules Volume Horaire (heures) 

Module d’Immunologie 86 

Allergologie clinique 

-Module de dermatologie 

-Module de pneumologie 

-Module O.R.L, ophtalmologie, pédiatrie 

-Module de pharmacologie 

92 
18 
22 
26 
26 

Stage pratique 

-Stages cliniques 

-Stages au laboratoire 

160 
120 
40 

Contrôle continus et examens 16 

Séminaires et rencontres  scientifiques 30 

Préparation de mémoire 234 

TOTAL GENERAL 600 

thèmes Volume Horaire(heures) 

Stages cliniques 

-Pneumo-allergologies 

-Pédiatrie et dermatologie 

-Ophtalmologie 

-Oto-rhino-laryngologie 

 
30 
30 
30 
30 

Stages de laboratoire 

-Immunologie 

-Transfusion sanguine 

 
20 
20 

Contrôles continus et examens 16 

Séminaires et rencontres scientifiques 30 

Préparation de mémoire 234 
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 عمى لمحصول التكوين سير كيفيات يحدد 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ مشترك وزاري  قرار
 العسكرية لمصحة الوطنية بالمدرسة الياإلستعج الطب في المتخصصة الدراسات شيادة

 الوطني، الدفاع وزير إن
 العممي، والبحث العالي التعميم ووزير

 بممارسػػة كالمتعمػػق ،0320 مػػاي 22 المكافػػق 0410 شػػعباف 03 فػػي المػػؤرخ 010-20 رقػػـ المرسػػكـ بمقتضػػى -
 العالي، التككيف مؤسسات عمى التربكية الكصاية

 إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،0322 أفريػػػل 02 المكافػػػق 0412 شػػػعباف 23 فػػػي رخالمػػػؤ  23-22 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 منو، األكلى المادة سيما ال تنظيميا، ك مياميا ك العسكرية لمصحة كطنية مدرسة

 يحػػدد الػػذي ،2110 أفريػػل 03 المكافػػق 0422 محػػـر 20 فػػي المػػؤرخ 33-10 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 منو، الرابعة المادة سيما ال تنظيميا، ك العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة مياـ

 يحػدد الذي ،2113 ماي 2 المكافق 0421 األكؿ ربيع 20 في المؤرخ 012-13 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 كالمتمـ، المعدؿ صالحياتو، ك الكطني الدفاع كزير لدى المنتدب الكزير مياـ

 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الحككمة، أعضاء تعييف

 الػػػذي 0334 أكت 21 المكافػػػق 0403 األكؿ ربيػػػع 03 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 ،0331 جكيميػػػػة 21 المكافػػػػق 0402 األكؿ ربيػػػػع 22 فػػػػي المػػػػؤرخ 230-31 رقػػػػـ التنفيػػػػذي المرسػػػػكـ بمقتضػػػػى -
 الطبية، العمكـ في المتخصصة الدراسات شيادة إحداث كالمتضمف

 تأىيػل كالمتضػمف ،2112 جػكاف 01 المكافػق 0420 الثػاني ربيػع 1 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار بمقتضى -
 فػي المتخصصػة لدراسػاتا شػيادة ك المتخصػص التػدرج بعػد مػا تككيف لتنظيـ العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة
 الطبية، العمكـ

 كالمتضػػػمف ،2112 أكت 02 المكافػػػق 0420 الثانيػػػة جمػػػادى 3 فػػػي المػػػؤرخ المشػػػترؾ الػػػكزاري  القػػػرار بمقتضػػػى -
 المػػػنظـ اإلسػػػتعجالي الطػػػب فػػػي المتخصصػػػة الدراسػػػات شػػػيادة عمػػػى لمحصػػػكؿ التكػػػكيف برنػػػامج عمػػػى المصػػػادقة
 .العسكرية لمصحة الكطنية بالمدرسة

  ـرران ما يأتي:يــقــــ
 الدراسػػػات شػػػيادة عمػػػى لمحصػػػكؿ تػػػأىيمي تكػػػكيف دكرة العسػػػكرية لمصػػػحة الكطنيػػػة بالمدرسػػػة تنشػػػأ: األولـــى المـــادة

 االستعجالي، الطب في المتخصصة

 لجاف تشكيمة نظاميا، ك الدركس مدة البرامج، محتكى  االلتحاؽ، شركط الفتح، كيفيات القرار، ىذا يحدد :2 المـادة
 في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ بالتككيف الخاصة الشيادات إصدار ككذا االمتحانات

 العسكرية، لمصحة الكطنية بالمدرسة المنظـ اإلستعجالي، الطب
 معادلة شيادة أك الطب في الدكتكراه شيادة عمى الحاصمكف  العامكف  األطباء التككيف ىذا في يقبل :0 المـادة

 .األقل عمى سنكات( 10) ثالث الصفة، بيذه مارسكا
 :يمي كما لو، المكافق الساعي الحجـ ككذا التدريس برامج محتكى  يحدد : 14 المـادة



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 24

 

 

 اإلستعجالي الطب في المتخصصة الدراسات شيادة لنيل لمتعميم تمخيصي برنامج
 

 (بالساعات) الساعي الحجم البرنامج

  النظري  التعميم

 02 الدكراني القمب جياز:  0 مقياس
 01 التنفسي الجياز:  2 مقياس
 24  العالج:  0 مقياس
 22 داخمية إضطرابات:  4 مقياس
 01 الرضكض عمـ/الجراحة:  3 مقياس
 21 عقمية أمراض األعصاب، أمراض:  1 مقياس
 22 المحي  ك التسمـ عمـ:  1 مقياس
 01 األطفاؿ طب النساء، أمراض المعدية، األمراض:  2 مقياس
 24 الككارث بط:  3 مقياس

 02 الموجية األعمال

  التطبيقية اإلستشفائية التربصات

 201 الطبي اإلنعاش -
 201 الجراحي اإلنعاش -
 201 العمميات قاعة -
 201 اإلستعجاالت الطبية -
 201 الجراحية اإلستعجاالت -
 201 كالتكليد النساء أمراض -
 201 األطفاؿ إستعجاالت -

 01 اإلمتحان التقييم،

 201 مذكرةال تحضير

 0321 العام المجموع

 .المشترؾ الكزاري  القرار بيذا مرفقة البرنامج بيذا المتعمقة التفاصيل
( 0) بثالثة ، اإلستعجالي الطب في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ الدراسة مدة تحدد :3 المـادة

 .متكاصمة جامعية سداسيات
 .العالي التعميـ ىياكل طرؼ مف معتمديف كممارسيف ذةأسات قبل مف المضبكطة البرامج تدريس يسدى

 الطب في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف دكرات مف دكرة كل فتح يتـ :1 المـادة
 كالبحث العالي كالتعميـ الكطني الدفاع كزيري  مف مشترؾ بقرار لذلؾ، الحاجة دعت كمما اإلستعجالي،

 .العممي
 مكمفة االختصاص أساتذة مف مككنة بيداغكجية لمجة تعييف محل التككيف دكرات مف كرةد كل تككف  :1 المـادة

 تعييف يتـ. اإلستعجالي الطب في المتخصصة الدراسات شيادة عمى الحصكؿ أجل مف التككيف بتنظيـ
 .الكطني الدفاع لكزارة المؤىمة اليياكل اقتراح عمى بناء مشترؾ كزاري  بقرار المذككرة المجنة

 عف اإلستعجالي، الطب في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف دكرة كل تقييـ يتـ :2 ادةالمـ
 العالي كالتعميـ الكطني الدفاع كزيري  مف مشترؾ كزاري  بقرار الغرض ليذا تنشأ إمتحاف لجنة طريق
 .أعاله 1 المادة في رةالمذكك  الشركط حسب المنشأة البيداغكجية المجنة اقتراح عمى بناء العممي، كالبحث
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 كالبحث العالي التعميـ كزير يسمميا اإلستعجالي، الطب في المتخصصة الدراسات بشيادة التككيف يتكج :3 المـادة
 .العممي

 برنامج عمى المصادقة كالمتضمف 2112 أكت 02 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار أحكاـ تمغى 01 المـادة
 الكطنية بالمدرسة المنظـ اإلستعجالي، الطب في المتخصصة دراساتال شيادة عمى لمحصكؿ التككيف
 .أعاله المذككر العسكرية، لمصحة

 المركزي  المدير العممي، كالبحث العالي التعميـ بكزارة التككيني كالبحث التدرج بعد ما مديرة تكمف :00 المـادة
 فيما كل الشعبي، الكطني الجيش ألركاف العسكري  التعميـ مكتب رئيس ككذا العسكرية الصحة لمصالح
 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية لمجميكرية الرسمية الجريدة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو،

 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                         
  العالي التعميم وزير                                                                      الوطني  الدفاع يروز  عن       

  العممي والبحث                                                                                المنتدب الوزير          
 حراوبية رشيداألستاذ                                                                           زيةقناي المالك عبد         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  البرنامج بيذا المتعمقة التفاصيل

PROGRAMME 

I - MODULE CARDIO-CIRCULATOIRE 

thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

Notions de physiologie cardiaque 02 

Les douleurs thoraciques aigues 04 

L’insuffisance cardio circulatoire aigue 04 

Le choc cardiogénique 02 

Les troubles du rythme 04 

Les troubles de la conduction 02 

Le choc anaphylactique 02 

L’angor instable 02 

L’I.D.M en phase aiguë 02 

Les urgences hypertensives 02 

La tamponnade cardiaque 02 

Les lipothymies et syncope 02 

L’ischémie aiguë des membres 02 

TOTAL 32 heures 
 

II - MODULE RESPIRATOIRE 

thèmes Volume Horaire 
(heures) 

Notions de physiologie respiratoire 02 

C.A.T devant une dyspnée aiguë 02 

La détresse respiratoire aiguë 02 

Les oedèmes aigus pulmonaires 02 

L’asthme  aiguë grave 02 

Maladie thromboembolique 04 

Les hémopthsies 02 

TOTAL 16 heures 
 

- MODULE THERAPEUTIQUE 

thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

Ventilation non invasive 02 

Oxygénothérapie 02 

Physiologie du S.N Autonome 02 

Tonicardiaques et diurétiques 02 
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Médicaments S.N Autonome 04 

Anticoagulats, antiagrégants, thrombotiques 02 

Solutés de remplissage 02 

Transfusionde sang et dérivés 02 

Vasodilatateurs et anti angineux 02 

A.T biotiques et ATB thérapie en urgence 04 

TOTAL 24 heures 
 

IV - DU MILIEU INTERIEUR 

thèmes Volume Horaire 
(heures) 

Eléments de physiologie rénale 02 

Métabolisme de l’eau et du sodium 02 

Equilibre A-B 04 

Déséquilibre Acido-Basiques 02 

Choc hypovolémie 04 

Etat de déshydratation et hyper hydratation 02 

Dysnatrémies 02 

Dyskaliémies 02 

Complications aiguë du diabète 04 

Insuffisance rénale aiguë 02 

Insuffisance surrénale aiguë 02 

TOTAL 28 heures 
 

V – CHIRURGIE TRAUMATOLOGIE 

thèmes Volume Horaire 
(heures) 

Analgésie et sédation 04 

Imagerie médicale en urgence 04 

Polytraumatismes 04 

Traumatismes craniens 04 

Traumatismes du rachis 02 

Traumatismes abdomino-perviens 02 

Traumatismes thoraciques 02 

Traumatismes des membres 04 

Abdomen chirurgical 02 

Occlusions intestinales 02 

TOTAL 30 heures 
 

VI – NEURO-PSYCHIATRIE 

thèmes Volume Horaire 
(heures) 

Examen neurologique urgence 02 

Œdème cérébral et H.I.C 02 

Conduite à tenir devant un coma 04 

Conduite à tenir devant une crise convulsive 02 

Accidents vasculaires cérébraux 04 

Psychothérapie en urgence 02 

Etas dépressifs et agitations 02 

Urgences chez le toxicomane 04 

Mort cérébrale et prélèvement d’organes 04 

TOTAL 26 heures 
 

VII – TOXICOLOGIE ET ENVIRONNEMENT 

thèmes Volume Horaire 
(heures) 

Intoxications médicamenteuses 04 

Ingestion de caustiques 02 

Intoxication au CO 02 

Noyade et accident de plongée 02 

Oxygénothérapie hyperbare 02 

Electrocutions 02 

Hypothermie et coup de chaleur 04 

Envenimation et piqûres d’hyménoptères 02 

Accidents d’altitude 02 

TOTAL 22 heures 
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VIII – INFECTIOLOGIE-GYNECOLOGIE-PEDIATRIE 

thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

Conduite à tenir devant un hyperthermie et choc septique 04 

Tétanos et gangrène gazeuse 02 

Les méningites 04 

Purpura fulminans 02 

Toxi-infections alimentaires 02 

Syndromes hémorragiques et C.I.V.D 04 

Urgences chez la femme enceinte 04 

Déshydratation aigüe du nourrisson 04 

Détresses cardiorespiratoires chez l’enfant 02 

Covulsions chez l’enfant 02 

TOTAL 30 heures 
 

IX – MEDECINE DE CATASTROPHE 

  thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

Généralités sur les catastrophes-classification 01 

Logistique médicale en situation de catastrophe 01 

Triage médico-chirurgical 01 

Organisation générale de secours 01 

Les radiations ionisantes 01 

Effets biologiques des radiations ionisantes 02 

Maladie de la radiation aigüe 02 

Protection des rayonnements ionisants 01 

Elements de toxicologie spéciale 01 

Les substances toxiques de combat 01 

Les substances toxiques industrielles 01 

Protection des substances toxiques 02 

Les catastrophes naturelles 01 

Pathologies spécifiques aux catastrophes naturelles 02 

Organisation des secours en cas de catastrophes naturelles 02 

Organisation des secours en cas d’accident industriel 02 

Les évacuations sanitaires 02 

TOTAL 24 heures 
 

X – ENTRETIENS DIRIGES 

thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

Monitoring cardio-circulatoire 02 

Massage cardiaque externe 02 

Abord veineux périphérique et central 02 

Mesures de la P.V.C 01 

Stratégie de remplissage vasculaire 01 

Défibrillation 01 

Entrainement électro-systolique temporaire 01 

Ponction péricardique 01 

Notions d’électrocardiographie 02 

Drainage pleural 01 

Ventilation artificielle invasive 02 

Ventilation artificielle non invasive 02 

Contrôle des voies aériennes 02 

Gaz du sang et cathétérisme artériel 02 

Epuration extra rénale 02 

Epuration digestive 01 

Sondage vésical et ponction sus pubienne 01 

Equipement de la salle d’urgence 02 

La trousse d’urgence 01 

Le dossier médical 01 

Les documents médicoléguax 02 

Examens biologiques et biochimiques en urgence 02 

Gestion du matériel consommable et non consommable 02 

Matériel de perfusion 02 

TOTAL 38 heures 
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PROGRAMME D’ENSIEGNEMENT DU CERTIFICAT D’ETUDE SPECIALISEES 
MEDECINE D’URGENCE 

 

RECAPITULATIF 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمى لمحصول التكوين سير كيفيات يحدد 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ مشترك اري وز  قرار
 العسكرية لمصحة الوطنية بالمدرسة طب الكوارث في المتخصصة الدراسات شيادة 

 الوطني، الدفاع وزير إن
 العممي، والبحث العالي التعميم ووزير

 بممارسػػػة المتعمػػػق ،0320 مػػػاي 22 المكافػػػق 0410 شػػػعباف 03 فػػػي المػػػؤرخ 010-20 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العالي، التككيف مؤسسات عمى التربكية الكصاية

 إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،0322 أفريػػػل 02 المكافػػػق 0412 شػػػعباف 23 فػػػي المػػػؤرخ 23-22 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 منو، األكلى المادة سيما ال تنظيميا، ك مياميا ك العسكرية لمصحة كطنية مدرسة

 يحػػدد الػػذي ،2110 أفريػػل 03 المكافػػق 0422 محػػـر 20 فػػي المػػؤرخ 33-10 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 منو، الرابعة المادة سيما ال تنظيميا، ك العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة مياـ

 يحػدد الذي ،2113 ماي 2 المكافق 0421 األكؿ ربيع 20 في المؤرخ 012-13 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 المتمـ، ك المعدؿ صالحياتو، ك الكطني الدفاع كزير دىل المنتدب الكزير مياـ

 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الحككمة، أعضاء تعييف

 الػػػذي 0334 أكت 21 المكافػػػق 0403 األكؿ ربيػػػع 03 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير الحياتص يحدد

01 Enseignement théorique 
Volume Horaire 

(heures) 

 

Module 1 : Appareil cardio circulatoire 
Module 2 : Appareil respiratoire 
Module 3 : thérapeutique 
Module 4 : troubles du milieu intérieur 
Module 5 : chirurgie / traumatologie 
Module 6 : neuro psychiatrie 
Module 7 : toxicologie et environnement 
Module 8 : infectiologie-gynécologie-pédiatrie 
Module 9 : médecine de catastrophe 

32 
16 
24 
28 
30 
26 
22 
30 
24 

TOTAL PARTIEL 232 

02 Entretiens dirigés 38 

03 

Stages pratiques hospitaliers 

- Réanimation médicale 

- Réanimation chirurgicale 

- Bloc opératoire 

- Urgences médicales 

- Urgences chirurgicales 

- Gynécologie-obstétrique 

- Urgences pédiatriques 

 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 

TOTAL PARTIEL 1470 

04 Evaluation examen 30 

05 Préparation mémoire 210 

TOTAL GENERAL                                                 1980 
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 ،0331 جكيميػػػػة 21 المكافػػػػق 0402 األكؿ ربيػػػػع 22 فػػػػي المػػػػؤرخ 230-31 رقػػػػـ التنفيػػػػذي المرسػػػػكـ بمقتضػػػػى -
 الطبية، العمكـ في المتخصصة الدراسات شيادة إحداث كالمتضمف

 تأىيػل كالمتضػمف ،2112 جػكاف 01 المكافػق 0420 الثػاني ربيػع 1 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار بمقتضى -
 فػي المتخصصػة الدراسػات شػيادة ك المتخصػص التػدرج بعػد مػا تككيف لتنظيـ العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة
 الطبية، العمكـ

 المصػػادقة كالمتضػمف ،2113 مػػارس 00 المكافػق 0421 صػػفر 2 فػي المػػؤرخ المشػترؾ الػػكزاري  القػرار بمقتضػى -
 الكطنيػػة بالمدرسػػة المػػنظـ الكػػكارث طػػب فػػي المتخصصػػة الدراسػػات شػػيادة مػػىع لمحصػػكؿ التكػػكيف برنػػامج عمػػى

 .العسكرية لمصحة
  يــقـــــرران ما يأتي:

 الدراسػػػات شػػػيادة عمػػػى لمحصػػػكؿ تػػػأىيمي تكػػػكيف دكرة العسػػػكرية لمصػػػحة الكطنيػػػة بالمدرسػػػة تنشػػػأ: األولـــى المـــادة
 الككارث، طب في المتخصصة

 لجاف تشكيمة نظاميا، ك الدركس مدة البرامج، محتكى  االلتحاؽ، شركط الفتح، ياتكيف القرار، ىذا يحدد :2 المـادة
 في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ بالتككيف الخاصة الشيادات إصدار ككذا االمتحانات

 العسكرية، لمصحة الكطنية بالمدرسة المنظـ الككارث، طب
 معادلة شيادة أك الطب في الدكتكراه شيادة عمى الحاصمكف  ف العامك  األطباء التككيف ىذا في يقبل :0 المـادة

 .األقل عمى سنكات( 10) ثالث الصفة، بيذه مارسكا
 : يمي كما لو، المكافق الساعي الحجـ ككذا التدريس برامج محتكى  يحدد :4 المـادة

 

 الكوارث الطب في المتخصصة الدراسات شيادة لنيل لمتعميم تمخيصي برنامج
 

 (بالساعات) الساعي لحجما البرنامج

  النظري  التعميم

 32 اإلسعافات تنظيـ: 0 مقياس
 01 الخاص التسمـ عمـ: 2 مقياس
 01  العسكري  الطبي اإلمداد: 0 مقياس
 02 الككارث حالة في األكبئة عمـ: 4 مقياس
 22 الككارث أثناء العقمية كاألمراض التنفس عمـ: 3 مقياس
 02 األشعة مف الحماية جية،البيكلك  األشعة:  1 مقياس

 02 الموجية األعمال

 02 اإلستشفائية قبل العالجات

 34 المواقع زيارة

 01 اإلمتحان التقييم،

 021 المذكرة تحضير

 021 اإلستشفائية التربصات

 101 العام المجموع

 .رؾالمشت الكزاري  القرار بيذا مرفقة البرنامج بيذا المتعمقة التفاصيل             
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 سداسيات( 4) بأربعة الككارث، طب في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ الدراسة مدة تحدد :3 المـادة
 .الشير في( 10) كاحد أسبكع بمعدؿ متناكب شكل في جامعية
 .العالي التعميـ ىياكل طرؼ مف معتمديف كممارسيف أساتذة قبل مف المضبكطة البرامج تدريس يسدى

 الككارث، طب في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف دكرات مف دكرة كل فتح يتـ: 1 المـادة
 .العممي كالبحث العالي كالتعميـ الكطني الدفاع كزيري  مف مشترؾ بقرار لذلؾ، الحاجة دعت كمما

 مكمفة اصاالختص أساتذة مف مككنة بيداغكجية لمجة تعييف محل التككيف دكرات مف دكرة كل تككف  :1 المـادة
 المجنة تعييف يتـ الككارث الطب في المتخصصة الدراسات شيادة عمى الحصكؿ أجل مف التككيف بتنظيـ
 .الكطني الدفاع لكزارة المؤىمة اليياكل اقتراح عمى بناء مشترؾ كزاري  بقرار المذككرة

 طريق عف الككارث، بط في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف دكرة كل تقييـ يتـ :2 المـادة
 كالبحث العالي كالتعميـ الكطني الدفاع كزيري  مف مشترؾ كزاري  بقرار الغرض ليذا تنشأ امتحاف لجنة

 .أعاله 1 المادة في المذككرة الشركط حسب المنشأة البيداغكجية المجنة اقتراح عمى بناء العممي،
 كالبحث العالي التعميـ كزير يسمميا الككارث، طب في المتخصصة الدراسات بشيادة التككيف يتكج: 3 المـادة

 .العممي
 برنامج عمى المصادقة كالمتضمف 2113 مارس 00 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار أحكاـ تمغى :01 المـادة

 الكطنية بالمدرسة المنظـ الككارث، طب في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف
 .عالهأ  المذككر العسكرية، لمصحة

 المركزي  المدير العممي، كالبحث العالي التعميـ بكزارة التككيني كالبحث التدرج بعد ما مديرة تكمف :00 المـادة
 فيما كل الشعبي، الكطني الجيش ألركاف العسكري  التعميـ مكتب رئيس كذا ك العسكرية الصحة لمصالح
 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية مجميكريةل الرسمية الجريدة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو،

 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                         
  العالي التعميم وزير                                                                   الوطني الدفاع وزير عن         

 العممي والبحث                                                                        المنتدب الوزير               
 حراوبية شيدر األستاذ                                                                     قنايزية المالك عبد             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البرنامج بيذا المتعمقة التفاصيل

PROGRAMME 

MODULE 1 :  ORGANISATION DES SECOURS 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 La médecine de catastrophe 01 

2 Les catastrophes 02 

3 Les organismes intervenants en cas de catastrophe 06 

4 Planification et logistique médicale en situation de catastrophe 06 

5 Préparation à l’organisation des secours 06 

6 Le risque majeur-Prévention 12 

7 Organisation des secours 21 

8 L’approvisionnement en situation de catastrophe 05 

                                                                      TOTAL                                                           58 
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MODULE 2 : TOXICOLOGIE SPECIALE 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Notions générales de toxicologie 03 

2 Les armes chimiques et leurs effets sur l’organisme 04 

3 Les substances toxiques de combat et les effets sur l’organisme 12 

4 Les substances toxiques industrielles et les effets sur l’organisme 08 

5 Protection contre les substances toxiques 03 

                                                                            TOTAL                                                           30 
 

MODULE 3 : LOGISTIQUE MEDICO-MILITAIRE 

N° Thèmes 
Volume Horaire 
(heures) 

1 Organisation des services de santé militaire 02 

2 Moyens des services de santé militaire 04 

3 Emploi des moyens des services de santé militaire lors de catastrophe 04 

4 Les pertes santé 04 

5 Notions de topographie 02 

                                                                       TOTAL                                                             16 
 

MODULE 4 : EPIDEMIOLOGIE EN SITUATION DE CATASPROPHE 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Le foyer biologique 03 

2 La reconnaissance hygièno-épidémique 03 

3 Les armes biologiques et leurs effets sur l’organisme 03 

4 Protection contre les armes biologiques 03 

                                                                        TOTAL                                                                     12 
 

MODULE 5 : LOGISTIQUE MEDICO-MILITAIRE 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Préparation psychologique des personnels intervenants 02 

2 Prise en charge psychologique du personnel après l’intervention 02 

3 Le stress 02 

4 Le choc psychologique 02 

5 Les réactions émotionnelles en situation de catastrphes 
Les réaction de panique 

02 

6 Prise en charge psychologique des victimes et des sinistrés 12 

                                                                                 TOTAL                                                           22 
 

MODULE 5 : LOGISTIQUE MEDICO-MILITAIRE 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Les rayonnements ionisants et leurs caractéristiques 02 

2 Effets biologiques des rayonnements ionisants 03 

3 Pathologies dues aux rayonnements 09 

4 Radio-écologie 03 

5 Les règles de radio protection 06 

6 Les grands accidents nucléaires-histoire 03 

7 L’accident nucléaire 03 

8 L’arme nucléaire 03 

                                                                                TOTAL                                                           32 
 

TRAVAUX DIRIGES 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Triage et catégorisation des victimes 02 

2 Abord veineux et perfusion 01 

3 Hémostase 01 

4 Remplissage vasculaire transfusion sanguine 01 

5 Réanimation hydro-électrolytique et métabolique 01 
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6 Libération et protection des voies aériennes 01 

7 Ventilation artificielle 01 

8 Oxygénothérapie 01 

9 Intubation tranchéale (trachéotomie) 01 

10 Réanimation cardio-vasculaire 01 

11 Drainage pleural 01 

12 Sandage vésical et ponction sus-bulienne 01 

13 Immobilisation 01 

14 Antibio-prophylaxie 01 

15 Principes généraux de décontamination chimique, radioactive 01 

16 Sédation et analgésie 01 

7 Sondage gastrique 01 

                                                                               TOTAL                                                           18 

 
SOINS RPHOSPITALIERS 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Le choc traumatique 02 

2 Traumatismes cranio-cérébraux 02 

3 Lésions du rachis 02 

4 Traumatismes maxillo-faciax 02 

5 Traumatismes et lésion O.R.L 02 

6 Traumatismes et lésions oculaires 02 

7 Traumatismes du cou 02 

8 Traumatismes thoraciques 02 

9 Traumatismes abdominaux 02 

10 Plaie des parties molles 02 

11 Traumatismes Ostéo-articulaires 02 

12 Les brûlures 02 

13 Lésions et syndrome d’ensevelissement 02 

14 Traumatismes par effet de souffle 02 

15 Noyades 02 

16 Lésions dues au froid (gelures) 02 

17 Le polytraumatismes 02 

18 Gangrène gazeuse 02 

19 Grush syndrome 02 

                                                      TOTAL                                                           38 

 
STAGES HOSPITALIERS 

Service Durée 
Volume Horaire 

(heures) 

Les urgences 04 semaines 120 

Les brûlés 01 semaines 30 

Réanimation chirurgicale 01 semaines 30 

TOTAL 06 semaines 180 

 
LES VISITES DE SITES 

N° Lieu Durée 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Le commissariat aux énergies nouvelles 01 j 06 

2 Le centre de recherche nucléaire 01 j 06 

3 Une unité de Génie de combat 01 j 06 

4 Une grande unité médicale Opérationnelle 01 j 06 

5 Une unité de production pétrochimique 01 j 06 

6 Une base aérienne 01 j 06 

7 Une unité de la protection civile 01 j 06 

8 Le siège du comité international de la croix rouge 01 j 06 

9 Le siège du croissant rouge algérien 01 j 06 

TOTAL 09 j 54 
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EVALUATIONS ET EXAMENS 

Modules Nombre de contrôle 
Volume Horaire 

(heures) 

Organisation des secours 03 09 

Radiobiologie-radioprotection 02 06 

Toxicologie spéciale 02 06 

Logistique médico miltaire 01 03 

Epidémiologie 01 03 

Psychologie et psychiatrie 01 03 

TOTAL 10 30 

 
PREPARATION DU MEMOIRE DE FIN DE FORMATION 

 

Désignation Durée 
Volume Horaire 

(heures) 

Préparation du mémoire 04 semaines 120 

 

PROGRAMME D’ENSIEGNEMENT DU CERTIFICAT D’ETUDE SPECIALISEES 

MEDECINE DE CATASTROPHE 
 

RECAPITULATIF 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمى لمحصول التكوين سير كيفيات يحدد 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ مشترك وزاري  قرار

 العسكرية لمصحة الوطنية السكري بالمدرسة أمراض في المتخصصة الدراسات شيادة
 الوطني، الدفاع وزير إن

 العممي، والبحث العالي لتعميما ووزير
 بممارسػػة كالمتعمػػق ،0320 مػػاي 22 المكافػػق 0410 شػػعباف 03 فػػي المػػؤرخ 010-20 رقػػـ المرسػػكـ بمقتضػػى -

 العالي، التككيف مؤسسات عمى التربكية الكصاية
 إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،0322 أفريػػػل 02 المكافػػػق 0412 شػػػعباف 23 فػػػي المػػػؤرخ 23-22 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 منو، األكلى المادة سيما ال تنظيميا، ك مياميا ك العسكرية لمصحة نيةكط مدرسة

 يحػػدد الػػذي ،2110 أفريػػل 03 المكافػػق 0422 محػػـر 20 فػػي المػػؤرخ 33-10 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 منو، الرابعة المادة سيما ال تنظيميا، ك العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة مياـ

 يحػدد الذي ،2113 ماي 2 المكافق 0421 األكؿ ربيع 20 في المؤرخ 012-13 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 كالمتمـ، المعدؿ صالحياتو، ك الكطني الدفاع كزير لدى المنتدب الكزير مياـ

 THEMES 
Volume Horaire 

(heures) 

01 

Enseignement  théorique 
Module 1 : Organisation des secours 
Module 2 : Toxicologie 
Module 3 : Logistique Médico-Militaire 
Module 4 : Epidémiologie en situation de catastrophe 
Module 5 : Psychologie et psychiatrie lors de catastrophes 
Module 6 : Radiobiologie - radioprotection 

 
85 
30 
16 
12 
22 
32 

02 Entretiens dirigés 18 

03 Soins pré hospitaliers 38 

04 Visites de sites 54 

05 Evaluation - Examen 30 

06 Préparation mémoire 120 

07 Stage hospitaliers 180 

      TOTAL GENERAL                                     610 
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 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الحككمة، أعضاء تعيف

 الػػػذي 0334 أكت 21 المكافػػػق 0403 األكؿ ربيػػػع 03 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي مرسػػػكـال بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 ،0331 جكيميػػػػة 21 المكافػػػػق 0402 األكؿ ربيػػػػع 22 فػػػػي المػػػػؤرخ 230-31 رقػػػػـ التنفيػػػػذي المرسػػػػكـ بمقتضػػػػى -
 الطبية، العمكـ في المتخصصة الدراسات شيادة إحداث كالمتضمف

 تأىيػل كالمتضػمف ،2112 جػكاف 01 المكافػق 0420 الثػاني ربيػع 1 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار بمقتضى -
 فػي المتخصصػة الدراسػات شػيادة ك المتخصػص التػدرج بعػد مػا تككيف لتنظيـ العسكرية لمصحة الكطنية المدرسة
 الطبية، العمكـ

 المصػادقة كالمتضػمف ،2113 جكيميػة 21 المكافق 0401 شعباف 3 في مؤرخال المشترؾ الكزاري  القرار بمقتضى -
 الكطنيػة بالمدرسػة المػنظـ السػكري  أمػراض فػي المتخصصػة الدراسػات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف برنامج عمى

 .العسكرية لمصحة
  يــقـــــرران ما يأتي:

 الدراسػػػات شػػػيادة عمػػػى لمحصػػػكؿ تػػػأىيمي كيفتكػػػ دكرة العسػػػكرية لمصػػػحة الكطنيػػػة بالمدرسػػػة تنشػػػأ: األولـــى المـــادة
 السكري، أمراض في المتخصصة

 لجاف تشكيمة نظاميا، ك الدركس مدة البرامج، محتكى  االلتحاؽ، شركط الفتح، كيفيات القرار، ىذا يحدد :2 المـادة
 في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ بالتككيف الخاصة الشيادات إصدار ككذا االمتحانات

 العسكرية، لمصحة الكطنية بالمدرسة المنظـ السكري، اضأمر 
 معادلة شيادة أك الطب في الدكتكراه شيادة عمى الحاصمكف  العامكف  األطباء التككيف ىذا في يقبل :0 المـادة

 .األقل عمى سنكات( 10) ثالث الصفة، بيذه مارسكا
 : يمي كما لو، فقالمكا الساعي الحجـ ككذا التدريس برامج محتكى  يحدد :4 المـادة

 

 السكري  أمراض في المتخصصة الدراسات شيادة لنيل لمتعميم تمخيصي برنامج
 

 (بالساعات) الساعي الحجم البرنامج

 21 السكري  لمرض كالفيزيكمرضية الفيزيكلكجية القاعدة:  0 مقياس

 02 السكري  لمرض الطبي العالج: 2 مقياس
 21  السكري  مرض كمراقبة تعقيدات: 0 مقياس
 14 جتماعيةاال كالحياة الخصكصية السكري  أمراض:  4 مقياس

  التطبيقي اإلستشفائي التربص

 011 السكري  بمريض التكفل
 01 واإلمتحانات المتواصل التقييم

 021 المذكرة تحضير

 311 العام المجموع

 .المشترؾ الكزاري  القرار بيذا مرفقة البرنامج بيذا المتعمقة التفاصيل
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( 0) بثالثة السكري، أمراض في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ الدراسة مدة تحدد :3 دةالمـا
 .الشير في( 10) كاحد أسبكع بمعدؿ متناكب شكل عمى جامعية سداسيات

 .العالي التعميـ ىياكل طرؼ مف معتمديف ممارسيف ك أساتذة قبل مف المضبكطة البرامج تدريس يسدى
 السكري، أمراض في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف دكرات مف دكرة كل فتح يتـ :1 المـادة

 .العممي كالبحث العالي كالتعميـ الكطني الدفاع كزيري  مف مشترؾ بقرار لذلؾ، الحاجة دعت كمما
 مكمفة االختصاص أساتذة مف مككنة بيداغكجية لمجة تعييف محل التككيف دكرات مف دكرة كل تككف : 1 المـادة

 تعييف يتـ. السكري  أمراض في المتخصصة الدراسات شيادة عمى الحصكؿ أجل مف التككيف بتنظيـ
 .الكطني الدفاع لكزارة المؤىمة اليياكل اقتراح عمى بناء مشترؾ كزاري  بقرار المذككرة المجنة

 طريق عف السكري، اضأمر  في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف دكرة كل تقييـ يتـ :2 المـادة
 كالبحث العالي كالتعميـ الكطني الدفاع كزيري  مف مشترؾ كزاري  بقرار الغرض ليذا تنشأ امتحاف لجنة

 .أعاله 1 المادة في المذككرة الشركط حسب المنشأة البيداغكجية المجنة اقتراح عمى بناء العممي،
 كالبحث العالي التعميـ كزير يسمميا السكري، اضأمر  في المتخصصة الدراسات بشيادة التككيف يتكج :3 المـادة

 .العممي
 برنامج عمى المصادقة كالمتضمف 2112 أكت 02 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار أحكاـ تمغى :01 المـادة

 الكطنية بالمدرسة المنظـ السكري، أمراض في المتخصصة الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ التككيف
 .أعاله رالمذكك  العسكرية، لمصحة

 المركزي  المدير العممي، كالبحث العالي التعميـ بكزارة التككيني كالبحث التدرج بعد ما مديرة تكمف :00 المـادة
 فيما كل الشعبي، الكطني الجيش ألركاف العسكري  التعميـ مكتب رئيس ككذا العسكرية الصحة لمصالح
 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية لمجميكرية الرسمية الجريدة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو،

 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العالي التعميم وزير                                                              الوطني الدفاع وزير عن              

 العممي والبحث                                                                     المنتدب الوزير                   
 راوبيةح رشيد                                                                   قنايزية المالك عبد                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  البرنامج بيذا المتعمقة التفاصيل

PROGRAMME 

MODULE 1 :  Bases physiologiques et physiopathologiques du diabète 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Problématique actuelle du diabète 02 
2 Rappel physiologique 02 
3 Critères diagnostiques et classification du diabète 02 
4 Exploration du métabolisme des glucides 02 
5 Pathologies/clinique du diabète de type 1 02 

6 
Hyperglycemie par voie orale : modalités indictions particularités dan 
le diabète gestationnel 

02 

7 Tests d’évaluation de l’insulino-sécrétions 02 
8 Tests d’évaluation de l’insulino-résistance 02 
9 Insulino-résistance et syndrome métabolique 02 

10 Obésité 02 
11 Diabète 02 
12 Pathologie du diabète de type 2 02 
13 Les autres formes du diabète 02 

                                                      TOTAL                                                           26 
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MODULE 2 :  Traitement médical du diabète 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Le traitement oral du diabète (généralités) 02 

2 Les agents insulino-sécréteurs 02 

3 Les biguanides 02 

4 Les thiazolidine-diones 02 

5 Les inhibiteurs des alpha-glucosidases 02 

6 Les insulines 02 

7 L’insulinothérapie dans le diabète type 1 02 

8 L’insulinothérapie dans le diabète type 2 02 

9 Complications aigues 02 

                                                    TOTAL PARTIEL                                           18 

 
MODULE 3 : Complications et surveillance du diabète 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Hypoglécémies iatrogènes 02 

2 Hypoglécémies organiques 02 

3 L’HTA et diabète 02 

4 Complications chroniques 02 

5 Macro angiopathie 02 

6 Les dyslipidémies/classifications/exploration 02 

7 Diabète et grossesse 02 

8 Contraception 02 

9 Les échecs aux antidiabétiques oraux 02 

10 Les recommandations actuelles et notre pratique diabétique 02 

11 Infections 02 

12 Affections bucco-dentaires 02 

13 Diabète et endocrinologie 02 

                                                      TOTAL PARTIEL                                           26 

 
MODULE 2 :  Les diabètes particuliers 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Diabète de l’enfant/adolescent 02 

2 Vie sociale/législation/ramadhan, questions divers 02 

                                                    TOTAL PARTIEL                                           04 

 
CONTROLE CONTINU ET EXAMENS 

Thèmes 
Nombre de 
contrôles 

Volume Horaire 
(heures) 

Base physiologique et physiopathologique du diabète 02 04 

Traitement médical du diabète 02 04 

Complications et surveillance du diabète 02 04 

Les diabètes particuliers et vie sociale 02 04 

TOTAL 08 16 

 
MEMOIRE DE FIN D’ETUDE 

N° Thèmes 
Volume Horaire 

(heures) 

1 Préparation du Mémoire 120 

 

STAGE PRATIQUE HOSPITALIER BLOQUE 
Volume Horaire 

(heures) 

Prise en charge d’un patient diabétique 360 

 Les stages pratiques hospitaliers sont des stages bloqués. 



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 37

 

PROGRAMME D’ENSIEGNEMENT DU CERTIFICAT D’ETUDE SPECIALISEES 

DIABETOLOGIE 
 

RECAPITULATIF 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULES 
Volume Horaire 

(heures) 

Module 1 : Bases physiologiques et physiopathologiques du diabète 26 
Module 2 : Traitement médical du diabète 18 
Module 3 : Complications et surveillance du diabète 26 
Module 4 : Les diabètes particuliers et vie sociale 04 

Stage pratique hospitalier 360 

Contrôle continu et examens 16 

Préparation mémoire 12 

         TOTAL GENERAL                                                                                 570 
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 ــــــــــــــــــــ،،،،،ــــــــــــــــــ
 الـقـــــرارات

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 اإلسمية القائمة يحدد 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 لمبيطرة مياالع الوطنية لممدرسة العممي المجمس ألعضاء
 

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الػػذي ،0334 أكت 21 المكافػػق 0403 األكؿ ربيػػع 03 فػػي المػػؤرخ 211-34 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الػػذي ،2113 سػػبتمبر 24 المكافػػق 0421 القعػػدة ذك 21 فػي المػػؤرخ 311-13 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػى -

 منو، الثاني الفصل سيما ال سيرىا، ك بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد
 كالمتضػمف ،2112 جكيميػة 04 المكافػق 0423 رجػب 00 فػي المؤرخ 204-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الجامعة، خارج مدرسة إلى لمبيطرة العميا الكطنية المدرسة تحكيل
 .األسالؾ لمختمف األساتذة ممثمي إنتخابات محاضر عمى كبناء -

    قـــــــــررــي 
 0421 القعػػدة ذك 21 فػػي المػػؤرخ 311-13 رقػػـ ذيالتنفيػػ المرسػػكـ مػػف 03 المػػادة ألحكػػاـ تطبيقػػا: األولــى المــادة

 بتنظيميػػا الخاصػػة القكاعػػد ك الجامعػػة خػػارج المدرسػػة ميػػاـ يحػػدد الػػذي ،2113 سػػبتمبر 24 المكافػػق
 العممػػػي المجمػػػس ألعضػػػاء اإلسػػػمية القائمػػػة تحديػػػد إلػػػى القػػػرار ىػػػذا ييػػػدؼ أعػػػاله، المػػػذككر كسػػػيرىا،
 .لمبيطرة العميا الوطنية للمدرسة

 الممحػػق الجػػدكؿ كفػػق لمبيطػػرة العميػػا الوطنيةةة للمدرسةةة العممػػي المجمػػس ألعضػػاء اإلسػػمية القائمػػة تحػػدد :2 المـــادة
 .القرار بيذا

 فيمػا كػل لمبيطػرة، العميػا الوطنيةة لمدرسةةا كمدير كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف: 0 المـادة
 .العالي لمتعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو

 

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                       
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                            

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 لممدرسة العممي المجمس رئيس المدرسة، مدير سفيك  باشا حمدي

 كالشيادات التدرج في بالدراسات مكمفة مساعدة مديرة كريمة تمنة بكخرص

 العممي البحث ك التدرج بعد لما مساعد مدير مصدؽ طو حمدي

  الخارجية العالقات ك المتكاصل لمتككيف مساعدة مديرة صكرية تميـ

 العيادي قسـ رئيسة ختيمة أكدية آيت

 العيادي قبل ما قسـ رئيس عمي لعماري 

 العيادي لقسـ العممية المجنة رئيسة مريـ عيسى

 العيادي قبل ما لقسـ العممية المجنة رئيسة مريـ ميدي بف

 العالي التعميـ أساتذة عف منتخبة ممثمة صكرية تميـ

 المساعديف األساتذة عف منتخب ممثل الماؿ عبد مراب  عثماني

 المكتبة مديرة راضية كي برنا

 البحث مخابر مديرة حسينة بعزيز عيف
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 والمتضمن 2112 أوت 11 في المؤرخ 041 رقم القرار يتمم 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 بسكرة بجامعة 2112-2111 الجامعية السنة بعنوان المفتوحة ومينية أكاديمية ليسانس تأىيل 
 

  لعممي،ا والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الػػذي ،0334 أكت 21 المكافػػق 0403 األكؿ ربيػػع 03 فػػي المػػؤرخ 211-34 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 المفتكحػػة مينيػػة ك أكاديميػػة ليسػػانس تأىيػػل كالمتضػػمف ،2112 أكت 11 فػػي المػػؤرخ 041 رقػػـ القػػرار بمقتضػػى -

 بسكرة، بجامعة 2112-2111 الجامعية السنة بعنكاف
 . 2112 مارس 21 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

    قـــــــــررـــي 
 تأىيػل كالمتضػمف ،2112 أكت 11 فػي المػؤرخ 041 رقػـ القػرار ممحػق تتميـ إلى ارالقر  ىذا ييدؼ :األولى المادة

 .2112-2111 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة مينية ك أكاديمية ليسانس
 : التالي النحك عمى أعاله، كالمذككر 2112 أكت 11 في المؤرخ 041 رقـ القرار ممحق يتمـ :2 المـادة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 إنجميزية لغة أجنبية لغات ك آداب

 أ المساف عمـك

 أ حضارة
 

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل بسػكرة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :0 المـادة
 .العالي لمتعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي

 

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                       
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                            

 حراوبية ذ رشيداألستا                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2101سبتمبر 12 في المؤرخ 021 رقم القرارممحق  يتممو  يعدل 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 بسكرة بجامعة 2100-2101 السنة الجامعية بعنوان المفتوحة ميسانسال تأىيل المتضمن
 

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الػػذي ،0334 أكت 21 المكافػػق 0403 األكؿ ربيػػع 03 فػػي المػػؤرخ 211-34 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 السػػػنة بعنػػػكاف المفتكحػػػة الميسػػػانس تأىيػػػل كالمتضػػػمف ،2101 تمبرسػػػب 2 فػػػي المػػػؤرخ 021 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 بسكرة، بجامعة 2100-2101 الجامعية
 . 2112 مارس 14 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

    قـــــــــررـــي 
ـــى المـــادة  ،2101 سػػػبتمبر 2 يفػػػ المػػػؤرخ 021 رقػػػـ القػػػرار ممحػػػق تتمػػػيـ ك تعػػػديل إلػػػى القػػػرار ىػػػذا ييػػػدؼ :األول

 .2100-2101 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الميسانس تأىيل كالمتضمف
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 :التالي النحك عمى أعاله، كالمذككر 2101 سبتمبر 2 في المؤرخ 021 رقـ القرار ممحق كيتمـ يعدؿ :2 المـادة
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 

 أ دكلي قانكف 

 أ األسرة قانكف 
 أ األعماؿ قانكف 
 أ إداري  قانكف 
 أ جنائي قانكف 

 

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل بسػكرة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :0 المـادة
 .العالي لمتعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي

 

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                       
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                            

 حراوبية ستاذ رشيداأل                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المسار اييسمق قائمة يحدد 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 الصيدلة في دكتور شيادة لنيل الثانية لمسنة الدراسي

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القػػانكف  كالمتضػػمف ،0333 أفريػػل 4 المكافػػق 0403 الحجػػة ذي 02 فػػي المػػؤرخ 13-33 رقػػـ القػػانكف  بمقتضػػى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الػػذي ،0334 أكت 21 المكافػػق 0403 األكؿ ربيػػع 03 فػػي المػػؤرخ 211-34 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الػذي ،2110 أكت 20 المكافػق 0424 الثانيػة جمػادى 24 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 سيرىا، ك بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 الػػػدركس كالمتضػػػمف ،0310 أكت 23 المكافػػػق 0030 رجػػػب 4 فػػػي المػػػؤرخ 201-10 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 .المتمـ ك المعدؿ الصيدلي، دبمكـ عمى لمحصكؿ
  ــررقـــــــــي 

   

 فػػي دكتػػكر شػػيادة لنيػػل الثانيػػة لمسػػنة الدراسػػي المسػػار مقػػاييس قائمػػة تحديػػد إلػػى القػػرار ىػػذا ييػػدؼ :األولــى المــادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا الصيدلة

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل الطػب، كميػات كعمػداء التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العالي لمتعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                          
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                            

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق
 لمسار الدراسي لمسنة الثانية لنيل شيادة دكتور في الصيدلةقائمة مقاييس ا

 

أعمال موجية  نظري  المواد
 معامالت المجموع أعمال تطبيقية

سا 20 سا 60 فيزياء عمـ األمراض سا 80   02 
سا 60 كيمياء معدنية صيدالنية سا 40  سا 100   02 
سا 50 كيمياء تحميمية أساسية سا 40  سا 90   02 

سا 50 نيةبيكفيزياءصيدال سا 30  سا 80   02 
سا 50 عل نبات الصيدالني سا 20  سا 80   02 

سا 60 كراثة سا 20  سا 80   02 
سا 40 - ثقافة عامة سا 40   01 

سا 330 مجموع سا 320  سا 560   13 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المسار مقاييس قائمة يحدد 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 األسنان جراحة في دكتور شيادة لنيل الثانية الدراسي لمسنة

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القػػانكف  كالمتضػػمف ،0333 أفريػػل 4 المكافػػق 0403 الحجػػة ذي 02 فػػي المػػؤرخ 13-33 رقػػـ قػػانكف ال بمقتضػػى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الػػذي ،0334 أكت 21 المكافػػق 0403 األكؿ ربيػػع 03 فػػي المػػؤرخ 211-34 رقػػـ يالتنفيػػذ المرسػػكـ بمقتضػػى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الػذي ،2110 أكت 20 المكافػق 0424 الثانيػة جمػادى 24 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 سيرىا، ك بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 الػػػدركس كالمتضػػػمف ،0310 أكت 23 المكافػػػق 0030 رجػػػب 4 فػػػي المػػػؤرخ 202-10 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 .المتمـ ك المعدؿ أسناف، جراحة دبمكـ عمى لمحصكؿ

 

  قـــــــــررــي 
   

 فػػي تػػكردك شػػيادة لنيػػل الثانيػػة لمسػػنة الدراسػػي المسػػار مقػػاييس قائمػػة تحديػػد إلػػى القػػرار ىػػذا ييػػدؼ: األولــى المــادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا األسناف جراحة

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل الطػب، كميػات كعمػداء التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العالي لمتعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                            
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                            

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ملحق
 األسنان جراحة في دكتور شهادة لنيل الثانية للسنة الدراسي المسار مقاييس قائمة

 

 الساعي الحجم المواد
 نظري 

 اعيالس الحجم
 تطبيقية أعمال

 الساعي الحجم
موجية أعمال  التدريس نمط معامالت 

 سداسي/ سنوي 
 سنكي  5 / 60 45 التحفظي األسناف عمـ

 سنكي  5 10 72 40 األسناف تركيب
 سنكي  4 / 60 50 البشري  التشريح
 1 سداسي 3 / 30 30 األسناف  تشريح
 سنكي  3 / / 40 األسناف تجبير
 2 سداسي 3 25 / 25 باألسناف الخاصة األمراض عمـ

 2 سداسي 3 25 / 25 لألسناف المدعمة األنسجة
 سنكي  2 / / 50 المكاد بيكلكجيا

 1 سداسي 2 15 / 27 األنسجة عمـ
 سنكي  2 / / 50 الجزئية بيكلكجيا
 1 سداسي 1 / / 25 إنجميزية
 1 سداسي 1 / / 25 حماية ك نظافة
 2 سداسي 1 / / 25 المناعة عمـ
 سنكي  1 40 / / آلي الـإع

 2 سداسي 1 / / 25 فيزيكلكجيا
  37 115 222 482 المـــجمـــوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 تيموشنت عين الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 يـالتعمػػػ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 تشػػػكيمتيا ك لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  قـــــررـــي
 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  ـ)  كالمينية(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة

 .القرار ىذا لممحق كفقا شنتتيمك  عيف الجامعي بالمركز
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 يخصػو فيمػا كػل تيمكشػنت، عيف الجامعي المركز مدير ك التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                            
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                            

 حراوبية ذ رشيداألستا                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تيموشنت عين الجامعي المركز - ومينية أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كطاقكية حرارية ىندسة ميكانيكية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ أساسية فيزياء فيزياء المادة عمـك
 أ كالماؿ اإلقتصاد في تطبيقاتيما ك إحصاء رياضيات، رياضيات آلي كا عالـ رياضيات

 أ خاص قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ عاـ قانكف 

 
 أجنبية كلغات آداب

 أ األعماؿ إنجميزية:  تطبيقية لغات إنجميزية ةلغ

 
 فرنسية لغة

 أ المغة عمـك
 ـ األعماؿ فرنسية:  تطبيقية لغات
 ـ أجنبية كمغة الفرنسية لمغة المبكر التعميـ:  تعميمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 البيض الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 ،العممي والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي سػػػكـالمر  بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 كتكراه،الد شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 ،2101 سػػػػػػبتمبر 3 المكافػػػػػػق 0400 رمضػػػػػػاف 01 فػػػػػػي المػػػػػػؤرخ 214-01 رقػػػػػػـ التنفيػػػػػػذي المرسػػػػػػكـ بمقتضػػػػػػى -

 بالبيض، جامعي مركز إنشاء كالمتضمف
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػػػػل الكطنيػػػة المجنػػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 كسيرىا، كصالحياتيا
 .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة جتماعإ محضر عمى كبناء -
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  قـــــررـــي
 

 الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا بالبيض

 بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل بػالبيض، الجػامعي المركػز مدير ك التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                            
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                            

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البيض الجامعي المركز - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ خاص قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ عاـ قانكف 

 أ عاـ تاريخ:  يختار  إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ عامة فمسفة:  فمسفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 النعامة الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، معدؿال العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ ذيالتنفيػػ المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 ،2101 سػػػػػػبتمبر 3 المكافػػػػػػق 0400 رمضػػػػػػاف 01 فػػػػػػي المػػػػػػؤرخ 213-01 رقػػػػػػـ التنفيػػػػػػذي المرسػػػػػػكـ بمقتضػػػػػػى -

 بالبيض، جامعي مركز إنشاء كالمتضمف
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 كسيرىا، كصالحياتيا
  .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

  قـــــررـــي
 الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة

 .القرار ىذا لممحق كفقا بالنعامة
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 بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل بالنعامػة، الجػامعي المركػز كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةبالنعام الجامعي المركز -أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ عقاري  قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ األسرة قانكف 

 أجنبية كلغات آداب
 أ إتصاؿ ك لغة فرنسية لغة

 أ كحضارة أدب إنجميزية لغة
 أ المغة عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 غميزان الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 مفكالمتض ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  قـــــررــــي
 

 الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا بغميزاف

 بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل بغيمػزاف، الجػامعي المركػز كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ سميةالر  النشرة في سينشر الذي القرار ىذا

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بغيميزان الجامعي المركز - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ إلكتركتقني كيربائية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ بناء مدنية ىندسة

 أ المكاد فيزياء فيزياء المادة عمـك
 أ كىندسة تحميل رياضيات آلي كا عالـ رياضيات

 أ األغذية كحماية الصناعية األغذية تكنكلكجيا زراعية عمـك كالحياة عةالطبي عمـك
 أ المؤسسة إقتصاد تجارية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك

  سياسية كعمـك حقكؽ 
 حقكؽ 

 أ امة إدارة
 أ العقاري  قانكف 

 أ الخاصة الجنائية النظـ
 أ عامة فمسفة:  فمسفة إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 تمنراست الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي رسكـالم بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2113 أكت 01 المكافػػق ،0421 رجػػب 00 فػػي المػػؤرخ 010-13 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 بتمنراست، جامعي مركز إنشاء
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 كسيرىا، كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

  يــــقـــــرر
 الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة

 .القرار ىذا لممحق كفقا بتمنراست
 بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل بتمنراسػت، الجامعي المركز كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة

 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا
 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بتمنراست الجامعي المركز - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تحميمية كيمياء كيمياء المادة عمـك
 أ إشعاعية فيزياء فيزياء

 أ إقتصادي يلتحم إقتصادية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ المساف عمـك فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب

 أ كالعمل التنظيـ النفس عمـ:  النفس عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ كالتنظيـ العملاالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ

 أدب ك لغة عربي كأدب لغة
 عربي

 أ عربية لغة
 أ عربي أدب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 تيبازة الجامعي بالمركز 2100-2102 امعيةالج السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضػمف ،2100 أكت 22 المكافػق ،0402 رمضاف 22 في المؤرخ 012-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 بتيبازة، جامعي مركز إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة نشػػػاءإ كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 كسيرىا، كصالحياتيا
  .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا بتيبازة

 ىػذا بتنفيذ يخصو فيما كل بتيبازة، الجامعي المركز كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية يداألستاذ رش                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بتيبازة الجامعي المركز - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 تسيير إقتصادية، عمـك
 تجارية كعمـك

 أ كتأمينات بنكؾ إقتصادية عمـك
 أ سياحي إقتصاد تجارية عمـك
 أ األعماؿ إدارة التسيير عمـك

 اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ القديمة اآلثار:  اآلثار عمـ إنسانية عمـك

 أ البشرية المكارد تنمية: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك
 أ النفسية كالصحة التربية:  فسالن عمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 تيسمسيمت الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 تمـ،الم ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضػػمف ،2112 جكيميػػة 3 المكافػػق ،0423 رجػػب 1 فػػي المػػؤرخ 210-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 بتيسمسيمت، جامعي مركز إنشاء
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار ىبمقتضػػػ -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة

 .القرار ىذا لممحق كفقا بتيسمسيمت
 بتنفيذ يخصو فيما كل بتيسمسيمت، الجامعي المركز كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المػادة

 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا
 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بتيسمسيمت الجامعي المركز - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ المكاد كيمياء ءكيميا عمـك المادة

 أ محاسبة التسيير عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ كبنكؾ مالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 أدرار بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ يػػػذيالتنف المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 ،2110 سػػبتمبر 02 المكافػػق ،0422 الثانيػػة جمػػادى 01 فػػي المػػؤرخ 213-10 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 المعدؿ، أدرار، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي مػػؤرخال 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 كسيرىا، كصالحياتيا
  .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة تماعإج محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا أدرار بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػػرار ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل ر،أدرا جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  أدرار جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ المحي  كيمياء كيمياء المادة عمـك
 أ كالبرمجيات المعمكمة أنظمة ىندسة آلي إعالـ آلي كا عالـ رياضيات
 أ عاـ قانكف  حقكؽ  سياسية ـككعم حقكؽ 
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 اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 
 اجتماعية عمـك

 أ المدرسي النفس عمـ:  النفس عمـ
 أ كالطفكلة العائمياالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ

 أ الحديث عمـك إسالمية عمـك
 أ القرآف عمـك ك التفسير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 0الجزائر بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير نإ
 القػػانكف  كالمتضػػمف ،0333 أفريػػل 4 المكافػػق 0403 الحجػػة ذي 02 فػػي المػػؤرخ 13-33 رقػػـ القػػانكف  بمقتضػػى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 فكالمتضم ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 بتنظػػيـ كالمتعمػػق ،0324 أكت 02 المكافػػق 0414 القعػػدة ذي 20 فػػي المػػؤرخ 213-24 رقػػـ المرسػػكـ بمقتضػػى -

 المعدؿ، الجزائر، جامعة كتسيير
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ مقتضػػىب -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 تسػػمية كالمتضػػمف ،2101 جكيميػػة 04 المكافػػق 0400 شػػعباف 2 فػػي المػػؤرخ 020-01 رقػػـ المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الجزائر، جامعة
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

  0الجزائر بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف حةالمفتك ( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 القػرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل ،0الجزائر جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  0الجزائر جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 يةالجامع السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 

 سياسية كعمـك حقكؽ 
 
 حقكؽ 

 أ الخاصة الدكلية العالقات قانكف 
 أ عاـ دكلي قانكف 
 أ قضائي قانكف 

 أ إجرامية كعمـك جنائي قانكف 
 أ إسالمي فقو إسالمية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 2الجزائر بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القػػانكف  كالمتضػػمف ،0333 أفريػػل 4 المكافػػق 0403 الحجػػة ذي 02 فػػي المػػؤرخ 13-33 رقػػـ القػػانكف  بمقتضػػى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضػػػػمف ،2113 أكتػػػكبر 22 المكافػػػق 0401 القعػػػدة ذي 10 فػػػي المػػػؤرخ 041-13 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 بكزريعة، جامعة إنشاء
 تغييػػػر كالمتضػػػمف ،2101 جكيميػػػة 04 المكافػػػق 0400 شػػػعباف 2 فػػػي المػػػؤرخ 020-01 رقػػػـ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 بكزريعة، جامعة تسمية
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك تياكصالحيا
  .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 2الجزائر بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 القػرار ىػذا بتنفيذ يخصو فيما كل ،2الجزائر جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2الجزائر جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أجنبية كلغات آداب
 أ ركسية كحضارة لغة ركسية لغة
 أ كحضارة آداب لغة، ألمانية لغة
 أ إسبانية كحضارات آداب لغة، إسبانية لغة

 اجتماعية عمـك اجتماعيةك  نسانيةا عمـك
 أ الثقافياالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ
 أ التربية جتماعا عمـ: االجتماع  عمـ
 أ المستدامة كالتنمية البيئة جتماعا عمـ: االجتماع  عمـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 عنابة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 إنشاء كالمتضمف ،0313 أفريل 23 المكافق 0033 الثاني ربيع 01 في المؤرخ 22-13 رقـ األمر بمقتضى -

 عنابة، جامعة
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ يالتكجيي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ مقتضػػىب -

 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 كسيرىا، الحياتياكص
 .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا عنابة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػػو فيمػا كػل عنابػة، جامعػػة كمػدير التػدرج مرحمػػة فػي العػالي التكػكيف مػػدير يكمػف :2 المــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  عنابة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ البشرية دالمكار  تنمية جتماعا عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية ـك عم اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة سانسالمي تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 باتنة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 ـرق الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 كالمتضمف ،0323 أكت 0 المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 001-23 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ باتنة، جامعة إنشاء
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 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 المتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي ؤرخالمػػػ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا باتنة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػػرار ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل باتنػػة، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية تاذ رشيداألس                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 باتنة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كعمراف معمارية ىندسة كعمراف معمارية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ حضرية تييئة تييئة كالككف  األرض عمـك

دارية سياسية تنظيمات سياسية عمـك سياسية كعمـك حقكؽ   أ كا 
 أ دكلية عالقات

 أ المدرسي النفس عمـ: النفس عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ األدياف نةمقار  إسالمية عمـك

 أ مكيف رياضي نشاط تربكي  رياضي نشاط كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات عمـك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 بشار بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القػػانكف  كالمتضػػمف ،0333 أفريػػل 4 المكافػػق 0403 الحجػػة ذي 02 فػػي المػػؤرخ 13-33 رقػػـ القػػانكف  بمقتضػػى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 لتعمػػػيـا كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
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 إنشػاء كالمتضػمف ،2113 جػانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 11-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 بشار، جامعة

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 كفقػػا بشػار بجامعػػة 2100-2102 الجامعيػة السػنة بعنػػكاف المفتكحػة( أ)األكاديميػػة الميسػانس لتؤىػ :األولــى المـادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػػرار ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل بشػػار، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .مميالع كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بشار جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ صحة ك قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ تعميمية إنجميزية لغة أجنبية كلغات آداب

 أ القديمة اآلثار عمـ:  اآلثار عمـ إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ كالعمل ظيـالتناالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة يسانسالم تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 بسكرة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 قـر  الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،0332 يكليك 1 المكافق 0403 األكؿ ربيع 00 في المؤرخ 203-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ بسكرة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
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  يــــقـــــرر
 

 كفقا بسكرة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل بسػكرة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بسكرة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ دكلية عالقات سياسية عمـك سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ فرنككفكنية آداب ك فرنسية لغة:  أجنبية لغة فرنسية فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب

 أ عامة فمسفة:  فمسفة إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ كاإلنحراؼ الجريمة اإلجتماع، عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 البميدة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة وانبعن
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 001-23 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ البميدة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 افجػػػك  4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا ميدةالب بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق
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 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل البميػدة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية يداألستاذ رش                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البميدة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 فيزياء دةالما عمـك
 أ أساسية فيزياء
 أ متجددة طاقات

 أ الصغر كالمتناىية الجزئية األنظمة عمى مطبقة فيزياء

 أ الغذائية الصناعة في المطبقة التحاليل تقنيات غذائية عمـك كالحياة الطبيعة عمـك
 أ الغذائية الصناعة ك الغذائية الزراعة تسيير

 أ عاـ تاريخ:  تاريخ نسانيةإ عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانس تأىيل تضمني 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 البويرة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القػػانكف  كالمتضػػمف ،0333 أفريػػل 4 المكافػػق 0403 الحجػػة ذي 02 فػػي المػػؤرخ 13-33 رقػػـ القػػانكف  بمقتضػػى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي لمرسػػكـا بمقتضػػى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضػػػمف ،2102 جػػػكاف 4 المكافػػػق 0400 رجػػػب 04 فػػػي المػػػؤرخ 240-02 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 البكيرة، جامعة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي رخالمػػػؤ  023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا البكيرة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل البػكيرة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية ألستاذ رشيدا                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 58

 

 البويرة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ مدنية ىندسة مدنية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ بيئة ك مياه بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
 النشاطات كتقنيات عمـك

 كالرياضية البدنية
 أ مدرسي رياضي بدني نشاط تربكي  رياضي بدني نشاط
 أ رياضية منشآت ك بشرية مكارد رياضي تسيير ك إدارة

 أ لغكية دراسات عربية لغة عربي كأدب لغة
 أ معاصر نقد عربي أدب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 بومرداس بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ تضىبمق -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 إنشاء كالمتضمف ،0332 جكاف 2 المكافق 0403 صفر 1 في ؤرخالم 023-32 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ بكمرداس، جامعة
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ قػػػرارال بمقتضػػػى -

 كسيرىا، كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 بكمرداس بجامعة 2100-2102 امعيةالج السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 القػرار ىػذا بتنفيذ يخصو فيما كل بكمرداس، جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بومرداس جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص عالفر  الميدان
 أ األنظمة كىندسة طاقكية ميكانيكية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ طاقكية فيزياء المادة عمـك
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 كالحياة الطبيعة عمـك

 أ التجمعات بيكلكجيا بيكلكجيا
 أ اإلنسانية كاألمراض الحيكية تكنكلكجيا كجزئية خمكية بيكلكجيا
 أ النباتات حماية زراعية عمـك

 أ المغة عمـك فرنسية لغة أجنبية اتكلغ آداب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 الشمف بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ ضىبمقت -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 جكيمية 20 المكافق 0422 األكلى جمادى 2 في ؤرخالم 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ الشمف، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 ،الدكتكراه كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 كسيرىا، كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 الشمف بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة كافبعن المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل الشػمف، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الشمف جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع انالميد
 أ تقني جيك مدنية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ البيانات كقكاعد المعمكمات أنظمة آلي إعالـ آلي كا عالـ رياضيات

 أ حيكاني إنتاج زراعية عمـك كالحياة الطبيعة عمـك
 أ المحي  ك النبات إيككلكجيا بيكلكجيا

 
 أجنبية كلغات آداب

  أدب فرنسية لغة
 أ المغة ـعمك 

 أ حضارة ك أدب, لغة إنجميزية لغة
 أ المدرسي النفس عمـ:  النفس عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 60

 

 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 0  قسنطينة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 المتعمق ،0324 أكت 02 لمكافقا 0414 القعدة ذي 24 في المؤرخ 200-24 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ سيرىا، ك 0 قسنطينة جامعة بتنظيـ
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 تاريخب لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( ب) كالمينية( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا 0قسنطينة بجامعة

 ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو افيمػػ كػػل ،0 قسػػنطينة جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0قسنطينة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 كتكنكلكجيا عمـك

 أ الالسمكية ك السمكية لإلتصاالت المكجات كيربائية ىندسة
 أ كيربائية شبكات

 النقل ىندسة

 أ النقل ىندسة
 أ المحركقات طاقة تكزيع ك نقل

 أ النقل كسائل صيانة
 ـ الكيربائي الجر

 أ حيكي  آلي إعالـ بيكتكنكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 الجمفة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة يذ 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 13-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  الجمفة، جامعة
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا الجمفة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل الجمفػة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث ليالعا التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الجمفة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ األغذية كتحميل النكعية مراقبة كالتغذية الغذاء عمـك كالحياة الطبيعة عمـك

 أ كالتنظيـ العملاالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ التربكي  النفس عمـ:  النفس عمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 رأكتوب 10 في مؤرخ قرار

 الوادي بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القػػانكف  كالمتضػػمف ،0333 أفريػػل 4 المكافػػق 0403 الحجػػة ذي 02 فػػي المػػؤرخ 13-33 رقػػـ القػػانكف  بمقتضػػى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضػػمف ،2102 سػػبتمبر 4 المكافػػق 0400 شػػكاؿ 01 فػػي المػػؤرخ 021-02 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػكـ قتضػػىبم -

 الحككمة، أعضاء تعييف
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 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي لمػػؤرخا 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كالمتضػػػمف ،2102 جػػػكاف 4 المكافػػػق 0400 رجػػػب 04 فػػػي المػػػؤرخ 240-02 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
  الكادي، جامعة إنشاء

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 كسيرىا، كصالحياتيا

  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
  يــــقـــــرر

 

 الكادي بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل الػكادي، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الوادي جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ خاصة تربية:  التربية عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ كالتنظيـ العملاالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 الطارف بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 افقالمك  0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر الحياتصػػػ يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 جبر  04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  الطارؼ، جامعة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
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  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا الطارؼ بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل الطػارؼ، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المػادة
 .العممي كالبحث العالي تعميـلم الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الطارف جامعة - أكاديمية سانسلي تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ آلي إعالـ آلي إعالـ آلي كا عالـ رياضيات

 أ بنكؾ ك مالية إقتصادية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك

 أ عاـ قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ خاص قانكف 

 أ اإلتصاؿاالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك ماعيةاجتك  إنسانية عمـك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 قالمة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ لي،العا لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 سػػبتمبر 02 المكافػػق 0422 الثانيػػة جمػػادى 01 فػػي المػػؤرخ 210-10 رقػػـ التنفيػػذي ـالمرسػػك  بمقتضػػى -

  المتمـ، ك المعدؿ قالمة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر يادةش ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 تشػػػكيمتيا ك لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا قالمة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية انسالميس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 64

 

 القػػرار ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل قالمػػة، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قالمة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ الحيكانية البيئة عمـ البيئة عمـك كالحياة الطبيعة عمـك
 أ عامة كعالقات كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 جيجل بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم زيرو  إن
 القػانكف  كالمتضػمف ،0333 أفريػل 4 المكافػق 0403 الحجػة ذي 02 فػي المػؤرخ 13-33 رقػـ القػانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 ضػمفكالمت ،2102 سػبتمبر 4 المكافػق 0400 شػكاؿ 01 فػي المػؤرخ 021-02 رقػـ الرئاسػي المرسػكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػيـ كزيػػر صػػالحيات يحػػدد الػػذي ،0334 أكت 21 فػػي المػػؤرخ 211-34 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 جكيميػػة 22 المكافػػق 0424 األكلػػى جمػػادى 22 فػػي المػػؤرخ 232-10 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  المتمـ، ك المعدؿ ،جيجل جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضػمف ،2112 أكت 03 المكافػق 0423 شػعباف 01 فػي المػؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل لكطنيػػػةا المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  .2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا جيجل بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل جيجػل، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمف :2 دةالمـا
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جيجل جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ صناعي  آلي إعالـ كيربائية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ جزئية بيكلكجيا ك بيككيمياء كخمكية جزئية بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك

 أ مكتكبة صحافة: كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ التربية عمـك اجتماعية عمـك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 خنشمة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعميـ كزير صالحيات يحدد الذي ،0334 أكت 21 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر ةشياد ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضػػػمف ،2102 جػػػكاف 4 المكافػػػق 0400 رجػػػب 04 فػػػي المػػػؤرخ 241-02 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 خنشمة، جامعة إنشاء
 كتشكيمتيا لمتأىيل الكطنية المجنة إنشاء كالمتضمف ،2113 جكاف 4 في المؤرخ 023 رقـ القرار بمقتضى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر ىعم كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا خنشمة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ)األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل خنشػمة، امعػةج كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 خنشمة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ مدنية ىندسة مدنية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ الطرائق ىندسة الطرائق ىندسة

 أ تسكيق تجارية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمفتوحةا الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 مميانة خميس بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 ـرق الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضػػػمف ،2102 جػػػكاف 4 المكافػػػق 0400 رجػػػب 04 فػػػي المػػػؤرخ 241-02 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 مميانة، خميس جامعة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 خميس بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا مميانة

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل مميانػة، خمػيس جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية اذ رشيداألست                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مميانة خميس جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ميكانيكي بناء ميكانيكية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ عامة فيزياء فيزياء المادة عمـك
 أ اإلشعاعات فيزياء

 أ المحمية الجماعات إدارة سياسية عمـك سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ دكلية دراسات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 األغواط بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث اليالع التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
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 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 ككمة،الح أعضاء تعييف

 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 211-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
  المعدؿ، األغكاط، جامعة إنشاء كالمتضمف

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي لمرسػػكـا بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك تياكصالحيا

  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 األغكاط بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ) األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل األغػػكاط، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي ليالعػػا ك التكػػكيف مػػدير يكمػػف: 2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 األغواط جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ مراقبة كيربائية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ يةميكانيك صناعة ميكانيكية ىندسة

 أ تطبيقية ك أساسية جزئية بيكلكجيا جزئية بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ ارقر 
 معسكر بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك لمعدؿا العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ نفيػػذيالت المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
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 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 02-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
  معسكر، جامعة

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار تضػػػىبمق -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  ـ)  كالمينية(  أ)  األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا معسكر بجامعة

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل معسػكر، جامعػة كمػدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 معسكر جامعة -مينية و أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 عيةالجام السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ الالسمكية ك السمكية اإلتصاالت شبكات كيربائية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 ـ النباتي اإلنتاج تقنيات زراعية عمـك كالحياة الطبيعة عمـك
 أ النباتات حماية بيكلكجيا

 أ كأدب تمفظ فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب

 أ المدرسي النفس عمـ:  النفس عمـ اجتماعية عمـك جتماعيةاك  إنسانية عمـك
 أ كالتنظيـ العمل النفس عمـ:  النفس عمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 المدية بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ جيييالتك 
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 مي،العم البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 نشاءإ كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 00-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  المدية، جامعة
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 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 المدية بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ)  ةاألكاديمي الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل المديػة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي
 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدية جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق

 2100-2102 لجامعيةا السنة
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ جزئية بيكلكجيا بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
 أ السياسياالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 مستغانم بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 ،الحككمة أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،0332 يكليك 1 المكافق 0403 األكؿ ربيع 00 في المؤرخ 221-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ مستغانـ، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي مرسػػكـال بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك ياكصالحيات
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  ـ)  المينية ك(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا مستغانـ بجامعة
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 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل مسػتغانـ، جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف رمدي يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مستغانم جامعة - مينية و أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 
 كتكنكلكجيا عمـك

 أ افكعمر  معمارية ىندسة معمارية ىندسة
 ـ كمراقبة تكثيق الطرائق ىندسة
 أ حرارية ىندسة ميكانيكية ىندسة

 أ جرثكمية كراثة بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
 أ كالبيئة التربة عمـك زراعية عمـك

 أ إدارية فرنسية فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب
 أ بيداغكجية كىندسة اإلسبانية تعميمية إسبانية لغة

 اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ بصري  سمعي:  كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك إنسانية عمـك

 أ كالمعمكمات المكتبات عمـ:  المكتبات عمـ

 أ الصحةاالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك
 أ أرطكفكنيا:  أرطكفكنيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 المسيمة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي ـالمرسػػػك  بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 214-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  المتمـ، ك المعدؿ المسيمة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ نفيػػذيالت المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 ا،سيرى ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 المسيمة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا
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 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيما كل المسيمة، جامعة مدير ك التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي البحث ك العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المسيمة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ الحيكانية العشائر بيئة عمـ بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 وىران بجامعة 2100-2102 الجامعية سنةال بعنوان
 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 تحكيل كالمتضمف ،0311 ديسمبر 21 المكافق 0021 رمضاف 03 في المؤرخ 212-11 رقـ األمر بمقتضى -

 المعدؿ، جامعة، إلى كىراف في الجامعي المركز
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 كالمتضػػػمف ،2102 مػػػاي 24 المكافػػػق ،0400 رجػػػب 0 فػػػي المػػػؤرخ 223-02 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 الكطني، الشعبي المجمس في أعضاء انتخبكا الذيف الكزراء نيابة لتكلي الحككمة أعضاء بعض تكميف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ يالتنفيػػػذ المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار قتضػػػىبم -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا كىراف بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل كىػراف، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وىران جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ مطبقة ك بحتة رياضيات رياضيات آلي كا عالـ رياضيات

 أ الطفيميات عمـ بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
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 كتييئة جغرافيا كالككف  األرض عمـك
 أ ريفية تييئة
 أ حضرية تييئة
 أ إقميمية تييئة

 أ الفيزيائية األكساط تييئة
داري  سياسي تنظيـ:  إدارية تنظيمات ياسيةس عمـك سياسية كعمـك حقكؽ   أ كا 
 أ المساف عمـك ركسية لغة أجنبية كلغات آداب

 
 اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 أ بصري  سمعي:  كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك إنسانية عمـك
 أ المدرسي النفس عمـ:  النفس عمـ اجتماعية عمـك

 أ األسري  النفس عمـ:  النفس عمـ
 أ إسالمية كثقافة آثار ةإسالمي عمـك

 أ مسرحية دراسات العرض فنكف  فنكف 
 أ الخطاب كتحميل لسانيات عربية لغة عربي كأدب لغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 ورقمة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 قالمكاف 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر حياتصػػػال يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 ،2112 أكت 03 المكافق 0422 األكلى جمادى 2 في المؤرخ 201-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  المتمـ، ك المعدؿ كرقمة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 تضػػمفكالم ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا كرقمة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ)  األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػػرار ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل كرقمػػة، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في رسينش الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2100-2102 الجامعية السنة  -ورقمة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ أدب فرنسية لغة أجنبية كلغات أدب
  المساف عمـك

جتماعي إنسانية عمـك   مكيف كتعميـ متخصصة تربية:  التربية عمـك اجتماعية عمـك كا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 البواقي أم بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ مقتضػػىب -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 11-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  البكاقي، أـ جامعة
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 البكاقي أـ بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ)  األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل البكاقي، أـ جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اقيالبو  أم جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ تربكي  كتسيير إدارة:  التربية عمـك اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 سعيدة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
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 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 01-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
  سعيدة، جامعة

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا سعيدة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل سػعيدة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث عاليال لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سعيدة جامعة - ديميةأكا ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ رقمية إلكتركنيؾ كيربائية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ معدنية كيمياء كيمياء المادة عمـك

 أ النبات بيكتكنكلكجيا محي  ك بيئة كالحياة الطبيعة عمـك
 أ خمكية فيزيكلكجيا ك بيككيمياء بيكلكجيا

 كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ المشاريع إدارة تجارية عمـك تجارية

 أ تسكيق
 أ ثانية لغة فرنسية-أجنبية لغة الفرنسية تعميمية فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب
 أ المغات كتعميميات لسانيات عربي كأدب لغة عربي كأدب لغة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 0سطيف بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 إنشاء كالمتضمف ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 041-23 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ ،0 سطيف جامعة
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 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك عاليال
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل نيػػػةالكط المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 0سطيف بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة( أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل ،0سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 وبرأكت  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0سطيف جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ أساسية بيككيمياء بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
 أ كتطبيقية أساسية ميكركبيكلكجيا

 أ التسكيق تجارية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 2 سطيف بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، تعميـلم التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ ضػػىبمقت -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 414-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  ،2  سطيف جامعة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
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  يــــقـــــرر
 2سطيف بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة

 .القرار ىذا لممحق كفقا
 ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل ،2 سػػطيف جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة

 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار
 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2 سطيف جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق

 2100-2102 الجامعية السنة
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ كميني تربكي  إرشاد ك تكجيو:  التربية عمـك اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ التربكي  النفس عمـ: التربية عمـك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 بعمباس سيدي بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 إنشاء كالمتضمف ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 جةالح ذي 23 في المؤرخ 040-23 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ بمعباس، سيدي جامعة
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 كافػػقالم 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ ىيللمتأ الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  ـ)  كالمينية(  أ)  األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا بمعباس سيدي بجامعة

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل بمعبػاس، سػيدي جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المػادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بمعباس سيدي جامعة - مينية و أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كبيئة مياه جيكلكجيا كالككف  األرض عمـك

  تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 التسيير عمـك

 أ ليةما
 أ الدكلية األعماؿ إدارة
 أ البشرية المكارد تسيير

 أ خاص قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ قضائي قانكف 

 
 أجنبية كلغات آداب

 
 فرنسية لغة

 أ بينية ثقافات الشباب آداب
 ـ التعميـ كظائف

 ـ مدرسي قبل ما كس  في تأطير

 أ العيادي النفس عمـ:  النفس عمـ عيةاجتما عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ التربكي  النفس عمـ:  النفس عمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في رخمؤ  قرار

 أىراس سوق  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك لمعدؿا العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ نفيػػذيالت المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضػػمف ،2102 جػػكاف 4 المكافػػق ،0400 رجػػب 04 فػػي المػػؤرخ 243-02 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 أىراس، سكؽ  جامعة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 سكؽ  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة كافبعن المفتكحة(  أ)  األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا أىراس

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل أىػراس، سػكؽ  جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أىراس سوق  جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ عضكية كيمياء كيمياء المادة عمـك
 أ عامة فيزياء فيزياء

 أ كالتنظيـ العملاالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 سكيكدة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 قـر  القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 سػػػبتمبر 02 المكافػػػق ،0422جمػػػادي الثانيػػػة عػػػاـ  01 فػػػي المػػػؤرخ 212-10 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 سكيكدة، المعدؿ كالمتمـ، جامعة إنشاء المتضمف 2110
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

  يــــقـــــرر
 

 سكيكدة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية  الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل ،سػكيكدة جامعػة كمػدير التػدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سكيكدة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ معادالت تفاضمية جزئية رياضيات رياضيات كا عالـ آلي

 أ تصاؿ: سمعي بصري عمـك اإلعالـ كاال إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ عمـ النفس: عمـ النفس العمل كالتنظيـ اجتماعية عمـك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 تبسة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك دؿالمع العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ يالتنفيػػذ المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 12-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 تبسة، جامعة
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ قػػػرارال بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 كفقا تبسة بجامعة 2100-2102 لجامعيةا السنة بعنكاف المفتكحة(  أ)  األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة

 .القرار ىذا لممحق
 القػػرار ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل تبسػػة، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف: 2 المـــادة

 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي
 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تبسة جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق

 2100-2102 الجامعية السنة
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ كعمراف معمارية ىندسة كعمراف معمارية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 تيارت بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، البحثو  العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
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 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 210-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
  المتمـ، ك المعدؿ تيارت، جامعة إنشاء كالمتضمف

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك ياتياكصالح

 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا تيارت بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل تيػارت، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تيارت جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ البيئة في  تطبيقية ميكركبيكلكجيا بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك

 أ التنمية إقتصاد إقتصادية عمـك تجارية كعمـك تسيير ية،إقتصاد عمـك
 أ العيادي النفس عمـ:  النفس عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الميسانس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 وزو تيزي  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 إنشاء كالمتضمف ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 003-23 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ كزك، تيزي  جامعة
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي رسػػكـالم بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
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 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك اكصالحياتي

 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 كزك تيزي  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة(  أ) األكاديمية الميسانس تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل كزك، تيزي  جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وزو تيزي  جامعة - أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

لكتركنيؾ كيرباء:  تطبيقية فيزياء فيزياء المادة عمـك  أ كا 
 أ كيمياء فيزياء

 أ الحيكانية البيئة عمـ البيئة عمـ كالحياة الطبيعة عمـك

 
 

 تسيير إقتصادية، عمـك
 تجارية كعمـك

 التسيير عمـك
 أ كمحاسبة مالية

 أ مالية
 أ تدقيق ك محاسبة

 أ إقتصادية كتنمية تخطي  إقتصادية عمـك

 أ دكلية تجارة تجارية عمـك
 أ بنكؾ مالية،

 أ دكلية عالقات سياسية عمـك سيةسيا كعمـك حقكؽ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الميسانس تأىيل تضمني 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 تممسان بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي مرسـكال بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 إنشاء كالمتضمف ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 003-23 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ تممساف، جامعة
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
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 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 2100-2102 الجامعية السنة عنكافب المفتكحة(  ـ)  كالمينية(  أ)  األكاديمية الميسانس تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا تممساف بجامعة

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل تممسػاف، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تممسان جامعة - والمينية أكاديمية ليسانس تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 كتكنكلكجيا عمـك
 أ متجددة كطاقات كيربائية شبكات ىندسة كيربائية
 ـ تمحيـ ىندسة ميكانيكية
 أ بيكطبي آلي إعالـ ىندسة بيكطبية

 أ فيزياء فيزياء المادة عمـك
 أ كالغابية ئيةالبي لألنظمة مستدامة كتنمية تييئة الغابات عمـ الطبيعة كالحياة عمـك

 أ مقارنة سياسات سياسية عمـك سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ عامة إدارة

 اجتماعيةإنسانية ك  عمـك
إنسانية عمـك  أ اإلسالمي اآلثار عمـ:  اآلثار عمـ 

اجتماعيةك  عمـك  
 أ ديمغرافيا:  ديمغرافيا

 أ كالتنظيـ العمل النفس عمـ النفس، عمـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 موشنتيت عين الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 جكيميػػة 3 المكافػػق ،0423 رجػػب 11 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 تيمكشنت، بعيف جامعي مركز إحداث
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
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 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء فكالمتضػػػم ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 تيمكشنت عيف الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار اىذ لممحق كفقا

 يخصػو فيمػا كػل تيمكشػنت، عػيف الجػامعي المركػز كمػدير التػدرج مرحمػة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 وبيةحرا األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تيموشنت عين الجامعي المركز - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لكجياكتكنك  عمـك

 أ بحرية مدنية ىندسة مدنية ىندسة
 أ عمكمية أشغاؿ

 أ بيكطبية إلكتركنيؾ كيربائية ىندسة

 أ كطاقة ميكانيؾ ميكانيكية ىندسة
 أ كمكاد ميكانيؾ

 أ المياه تسيير ري 
 أ المبمكرات كيمياء كيمياء المادة عمـك

 أ دكلية كمالية بنكؾ كد،نق إقتصادية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ معمق عاـ قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ المغة كعمـك تعميمية فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب
 أ الخطاب كتحميل الداللة عمـ عربية لغة عربي كأدب لغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 ميمة الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 مي،العم والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي رسػػػكـالم بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 جكيميػػة 3 المكافػػق ،0423 رجػػب 11 فػػي المػػؤرخ 214-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 بميمة، جامعي مركز إحداث
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 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي خالمػػؤر  213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 كسيرىا، كصالحياتيا

  ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة عإجتما محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 لممحق كفقا بميمة الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل ة،بميم الجامعي المركز كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميمة الجامعي المركز - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كمحي  تطبيقية بيكلكجيا بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
 أ كمعاصر حديث عربي أدب عربي أدب عربي كأدب لغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة ترالماس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 غميزان الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ رئاسيال المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 جكيميػػة 3 المكافػػق ،0423 رجػػب 11 فػػي المػػؤرخ 211-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 غميزاف، جامعي مركز إحداث
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
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  يــــقـــــرر
 كفقا زافغمي الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل: األولى المادة

 .القرار ىذا لممحق
 بتنفيػػذ يخصػػو فيمػا كػػل غميػزاف، الجػػامعي المركػز كمػػدير التػدرج مرحمػػة فػي العػػالي التكػػكيف مػدير يكمػػف :2 المــادة

 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا
 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية تاذ رشيداألس                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غميزان الجامعي المركز - الماستر تأىيل:  ممحق

 2100-2102 الجامعية السنة
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ عامة إدارة حقكؽ  سياسية كعمـك ؽ حقك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة ترالماس تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 تمنراست الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ لرئاسيا المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2113 أكت 01 المكافػػق ،0421 برجػػ 00 فػػي المػػؤرخ 010-13 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 بتمنراست، جامعي مركز إنشاء
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي خالمػػػؤر  023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا منراستت الجامعي بالمركز 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل تمنراسػت، الجػامعي المركػز كمػدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تمنراست الجامعي المركز - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كمالية بنكؾ إقتصادية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك

 أ جنائي قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعنوان المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 اإلعالم وعموم لمصحافة العميا الوطنية بالمدرسة 2100-2102 الجامعية السنة

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 كتأ 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػمف ،2112 أكت 03 المكافػق ،0423 شػعباف 03 فػي المػؤرخ 232-13 رقػـ التنفيػذي المرسكـ بمقتضى -

 اإلعالـ، عمكـ ك لمصحافة العميا الكطنية المدرسة إنشاء
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 بافشػػع 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 لمصحافة العميا الكطنية بالمدرسة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل: األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا اإلعالـ كعمكـ

 اإلعالـ، كعمكـ لمصحافة العميا الكطنية سةالمدر  كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  اإلعالم وعموم لمصحافة العميا الوطنية المدرسة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 إنسانية عمـك
 إنسانية عمـك اجتماعيةك 

 أ ثقافية ك اجتماعية صحافة:  اإلعالـ ـكعمك  صحافة
 أ إقتصادية صحافة:  اإلعالـ كعمـك صحافة
 أ كقانكنية سياسية صحافة:  اإلعالـ كعمـك صحافة
 أ كالمجتمع اإلعالـ كسائل: اإلعالـ كعمـك صحافة
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 أ عممية صحافة:  اإلعالـ كعمـك صحافة
 أ المؤسسات صحافة:  اإلعالـ كعمـك صحافة

 أ اإلعالـ كسائل كتسيير مؤسسات:  اإلعالـ كعمـك صحافة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 برأكتو  10 في مؤرخ قرار
 لمتكنولوجيا العميا الوطنية بالمدرسة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ لي،العا لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي ـالمرسػػك  بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضمف ،2113 جانفي 21 المكافق 0401 محـر 20 في المؤرخ 21-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 لمتكنكلكجيا، العميا كطنيةال المدرسة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 لمتكنكلكجيا العميا الكطنية بالمدرسة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف كحةالمفت الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 يخصو فيما كل لمتكنكلكجيا، العميا الكطنية المدرسة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  لمتكنولوجيا العميا الوطنية المدرسة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 
 

 كتكنكلكجيا عمـك

 أ الصناعية الصيانة كىندسة أعماؿ إدارة كصيانة صناعية ىندسة
نتاج ميكانيكية ىندسة  أ الميكانيكية األنظمة ىندسة كا 

 أ المضمنة ألنظمةا صناعي آلي كا عالـ كيربائية ىندسة
 أ لمنقل القاعدية المنشآت تسيير

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 أدرار بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي مرسكـال بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 سػػبتمبر 02 المكافػػق 0422 الثانيػػة جمػػادى 01 يفػػ المػػؤرخ 213-10 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  أدرار، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 قػػػـر  القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 مارس 03 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا أدرار ةبجامع 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل ،رأدرا جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي كالعػالي التكػكيف مػدير يكمػف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية شيداألستاذ ر                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ادرار جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ كىياكل جيكمكاد مدنية دسةىن كتكنكلكجيا عمـك
 أ كصناعية مدنية بناءات

 أ المحي  كيمياء كيمياء المادة عمـك
 أ المكاد فيزياء فيزياء

 أ الكاب تكنكلكجيا ك المعمكمات أنظمة آلي إعالـ آلي كا عالـ رياضيات
 تسيير إقتصادية، عمـك

 أ التسيير كمراقبة تدقيق التسيير عمـك تجارية كعمـك
 أ المؤسسة بايةج

 أ كحريات حقكؽ  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ إداري  قانكف 

 أ اإلنجميزية المغة كتعميمية لسانيات إجميزية لغة أجنبية كلغات آداب
 أ المدرسياالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 أ بيةالعر  المغة تعميمية عربية لغة عربي كأدب لغة
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 0الجزائر بجامعة 2100-2102 جامعيةال السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 المتعمػػق ،0324 أكت 02 المكافػػق 0414 القعػػدة ذي 20 فػػي المػػؤرخ 213-24 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  المعدؿ، الجزائر، جامعة تسيير ك بتنظيـ
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات ديحػػػد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضػمف ،2101 جكيميػة 04 المكافػق 0400 شػعباف 2 فػي المػؤرخ 020-01 رقػـ التنفيػذي المرسػكـ بمقتضػى -

  الجزائر، جامعة تسمية تغيير
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  ـــقـــــرريـ
 

 ىذا لممحق كفقا 0الجزائر بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل: األولى المادة
 .القرار

 ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل ،0 الجزائػػر جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ ةالرسمي النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 مميالع والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0الجزائر جامعة - الماستر لتأىي:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 
 

 سياسية كعمـك حقكؽ 

 
 
 حقكؽ 

 أ الجنائي القانكف 
 أ اإلجراـ عمـ
 أ الفكرية الممكية
 أ األسرة قانكف 
 أ المدني القانكف 
 أ التأمينات قانكف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 عنابة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي لتعميما وزير إن
 إنشاء كالمتضمف ،0313 أفريل 23 المكافق 0033 الثاني ربيع 01 في المؤرخ 22-13 رقـ األمر بمقتضى -

 عنابة، جامعة
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 ـرقػػ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 كسيرىا، كصالحياتيا
 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 
 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا عنابة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل: األولى المادة
 .القرار

 القػػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػػو فيمػا لكػ عنابػة، جامعػػة كمػدير التػدرج مرحمػػة فػي العػالي التكػكيف مػػدير يكمػف: 2 المــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عنابة جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق

 2100-2102 الجامعية السنة
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ معمارية ىندسة كعمراف معمارية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ المناجـ بناء مناجـ

 
 أجنبية كلغات آداب

 
 

 أ المغة عمـك إنجميزية لغة
 أ اإلنجمكفكني العالـ في كحضارة أدب لغة،

 أ أجنبية لغة فرنسية فرنسية لغة
 أ إيطالية كحضارة أدب لغة، إيطالية لغة

 أ نقدية فمسفة: فمسفة إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 باتنة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 ـرق القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ك المعدؿ باتنة، جامعة إنشاء كالمتضمف ،0323 أكت أّكؿ في المؤرخ 001-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ،
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 جكاف 10 ريخبتا لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 .القرار ىذا لممحق كفقا باتنة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 القػػرار ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل باتنػػة، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة

 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي
 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 

 العممي والبحث اليالع التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 باتنة جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق

 2100-2102 الجامعية السنة
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ األمف تسيير في النكعية إدماج صناعي كأمف كقاية كتكنكلكجيا عمـك
 أ كالبناء الحسابي ري  ري 

 أ لمخمية ئيةالجزي المرضية كالكظائف بيكلكجيا كجزئية خمكية بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
 أ المبيدات كعمـ النباتية الصحة زراعية عمـك

 أ اإلقميمية لمتدخالت جبكماتيؾ عمرانية تييئة كالككف  األرض عمـك
 أ كقرآنية لغكية راساتد إسالمية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 بجاية بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ كف القان بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
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 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 الحككمة، أعضاء تعييف

 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 قػػػـر  التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 ،0332 يكليك 1 المكافق 0403 األكؿ ربيع 00 في المؤرخ 202-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 كالمتمـ، المعدؿ بجاية، جامعة إنشاء كالمتضمف

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي رخالمػػؤ  213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة عإجتما محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا بجاية، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػػرار ىػذا نفيػذبت يخصػػو فيمػا كػل بجايػة، جامعػػة كمػدير التػدرج مرحمػػة فػي العػالي التكػكيف مػػدير يكمػف: 2 المــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجاية جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 كتكنكلكجيا عمـك
 أ مبمكرة مكاد الطرائق ىندسة

 أ المعدنية المكارد تثميف مناجـ
 أ المناجـ إستغالؿ 

 أ المؤسسة مالية التسيير ـعمك  تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ الصحياالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 بشار بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ كجيييالت
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 ممي،الع البحث ك العالي
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 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 نشاءإ المتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0423 محـر 1 في المؤرخ 11-13 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -
 بشار، جامعة

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا بشار بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة فبعنكا المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػػرار ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل بشػػار، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بشار جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة صصالتخ الفرع الميدان
 أ البيئة ىندسة الطرائق ىندسة تكنكلكجيا ك عمـك

 أ معمق تسكيق التسيير عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك

 
 سياسية عمـك ك حقكؽ 

 حقكؽ 
 أ إداري  قانكف 
 أ األعماؿ قانكف 

 أ العمكمية كالصفقات إدارة
دارية سياسية تنظيمات سياسية عمـك  أ كا 

 
 اجتماعيةك  يةإنسان عمـك

 التنظيـاالجتماع  عمـ:  إجتماع عمـ اجتماعية عمـك
 أ كالعمل

 إنسانية عمـك
 اإلستعمارية الفترة خالؿ الجزائر تاريخ:  تاريخ

 أ 1830-1962

 أ األكس  المغرب كحضارة تاريخ:  تاريخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 بسكرة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ انكف الق بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
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 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 المتضمف ،0332 يكليك 1 المكافق 0403 األكؿ ربيع 00 في المؤرخ 203-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 المتمـ، ك المعدؿ بسكرة، جامعة إنشاء

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي مػػؤرخال 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة جتماعإ محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا بسكرة، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل: األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ ويخصػ فيمػا كػل بسػكرة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بسكرة جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ الصحراء في كمعماري  عمراني تراث كعمراف معمارية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ المستدامة كالتنمية الطاقة أنظمة ميكانيكية ىندسة

 أ المدف كتسيير عمراف الحضرية التقنيات تسيير كالككف  ضاألر  عمـك

 سياسية كعمـك حقكؽ 
 
 حقكؽ 

 أ الشخصية األحكاؿ قانكف 
 أ اإلنساف كحقكؽ  دكلي قانكف 

 أ جنائي قانكف 
 أ كالحككمة مقارنة سياسية أنظمة سياسية عمـك

 أ عامة كعالقات صاؿإت: كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 البميدة  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة نوانبع

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في رخالمؤ  021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 المعػدؿ البميػدة، جامعػة إنشػاء كالمتضػمف ،0323 أكت أّكؿ في المؤرخ 001-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك
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 التعمػػػيـ زيػػػرك  صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة اءإنشػػػ كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا البميدة، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل البميػدة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البميدة جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ حراري  تحكيل:  متجددة طاقات فيزياء المادة عمـك
 أ فكتكضكئي تحكيل:  متجددة اتطاق

 أ الحيكاني اإلنتاج كتحسيف التغذية بيكتكنكلكجيا زراعية عمـك كالحياة الطبيعة عمـك
 أ البشرية المكارد إدارة إنسانية عمـك سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ تعميمية إيطالية لغة أجنبية كلغات آداب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 عريريج بو برج بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر ةشياد ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضػػمف ،2102 جػػكاف 4 المكافػػق ،0400 رجػػب 04 فػػي المػػؤرخ 244-02 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 عريريج، بك برج جامعة إنشاء
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 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 كفقا عريريج، بك برج بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيما كل عريريج، بك برج جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عريريج بو برج جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ العممياتي لمبحث أدكات ك طرؽ :  العممياتي البحث رياضيات آلي كا عالـ رياضيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 البويرة ةبجامع 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى ؿلمحصك  الدراسات نظاـ
 كالمتضػػمف ،2102 جػػكاف 4 المكافػػق ،0400 رجػػب 04 فػػي المػػؤرخ 240-02 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 البكيرة، جامعة إنشاء
 اكتشػػػكيمتي لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا البكيرة، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار
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 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل البػكيرة، جامعػة كمػدير التػدرج ةمرحمػ فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البويرة جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ مكاد كنكنا المكاد كيمياء كيمياء المادة عمـك
 أ المكاد كننا  المكاد فيزياء فيزياء

 أ كمي إقتصاد إقتصادية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك

 أ األسرة قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ جنائية كعمـك جنائي قانكف 

 أ إجرامية كعمـك نفالعاالجتماع  عمـ: اإلجتماع عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 بومرداس بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػػمف ،0332 جػػػكاف 2 المكافػػػق ،0403 صػػػفر 7 فػػػي المػػػؤرخ 189 -98رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 المتمـ، ك المعدؿ بكمرداس، جامعة إنشاء
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي رسػػكـالم بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك اكصالحياتي
 2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا بكمرداس، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل بػػكمرداس، جامعػػة مػػدير ك التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بومرداس جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 كتكمنكلكجيا عمـك

 أ صناعية كيرباء كيربائية ىندسة
 أ آلي تحكـ

 
 الطرائق ىندسة

 أ تكرير
 ـ المحركقات عمى مطبقة يئةالب ىندسة

 أ بترككيمياء تكنكلكجيا
 أ صناعي أمف

 أ صناعية صيانة ك ميكانيؾ الصيانة ىندسة
 أ المحركقات إنتاج بتركلية ىندسة
 أ المحركقات إقتصاد المحركقات إقتصاد

 
 
 

 محركقات

 أ بتركلية جيكلكجيا
 أ األبار تنقيب

 أ المحركقات تكزيع ك نقل
 ـ البتركلية الكرشات ميكانيؾ
 ـ البيترككيميائية الكحدات ميكانيؾ

 أ نفطية جيكفيزياء

 المادة عمـك

 أ المكاد كيميائية فيزياء كيمياء

 
 فيزياء

 أ حرارية:  طاقكية
 أ المتجددة الطاقات:  طاقكية

 أ غازات:  طاقكية
 أ كتطبيقات المكاد كنانكف  مغناطيسية، مكاد

 أ رياضي تحميل رياضيات آلي كا عالـ رياضيات

 تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ كتدقيق حاسبة إقتصادية عمـك

 أ التسكيق إدارة التسيير عمـك
دارة تأمينات  أ المخاطر كا 

 البدنية النشاطات تقنيات ك عمـك
 أ كتعميـ تربية كرياضية بدنية تربية كالرياضية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 الشمف جامعةب 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 رسبتمب 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 جكيمية 020 المكافق 0422 األكلى جمادى 2 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  كالمتمـ، المعدؿ الشمف، معةجا إنشاء المتضمف
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 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة نػػػةالمج إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا الشمف، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل: األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل الشػمف، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف يرمد يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الشمف جامعة - الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كصناعسة مدنية ىياكل مدنية ىندسة تكنكلكجيا ك عمـك

 أ الكيميائي الفيزيائي كالتكصيف التحفيز اءكيمي المادة عمـك

 كالحياة الطبيعة عمـك
 أ البيئية كألنظمة األمراض عمـك:كالمحي  النبات إيككلكجيا بيكلكجيا

 أ الحمضيات كتكنكلكجيا عمـك زراعية عمـك
 أ األليفة لمحيكانات الجيني كالتحسيف التكاثر بيكتكنكلكجيا

 تسيير إقتصادية، عمـك
 تجارية ـكعمك 

 
 التسيير عمـك

 أ العمكمي التسيير
 أ كالتمكيف اإلنتاج تسيير

 أ مالية إدارة

 أ الشخصية األحكاؿ قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
ستراتيجية أمنية دراسات السياسية عمـك  أ كا 

 أ أجنبية لغة الفرنسية المغة تعميمية فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب
 أ إنجميزية حضارة ك أدب ةإنجميزي لغة

 أ المتاحف عمـ:  األثار إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 النشاطات كتقنيات عمـك

 كالرياضية البدنية
 أ بدني تحضير رياضي تدريب

 أ المكيف البدني النشاط كرياضية بدنية تربية
 أ لغكية دراسات عربية لغة عربي كأدب لغة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 0 قسنطينة جامعةب 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 بتمبرس 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
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 كالمتعمػق ،0324 أكت 02 المكافػق 0414 القعػدة ذي 24 فػي المػؤرخ 200-24 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
  المتمـ، ك المعدؿ سيرىا، ك 0 قسنطينة جامعة بتنظيـ

 التعمػػػيـ كزيػػػر حياتصػػػال يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء مفكالمتضػػػ ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق ،كفقا0 قسنطينة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل ،0 قسػنطينة جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي  التكػكيف مػدير يكمف :2 مـادةال
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في ربالجزائ حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0 قسنطينة جامعة - الماستر أىيلت:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كبشرية صناعية آليات:  كأنظمة إشارات كيربائية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ المكاد في البنيكية الخكاص فيزياء المادة عمـك
 أ جرثكمية بيكتكنكلكجيا بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك

 أ ىيدركجيكلكجيا بيكلكجيا كالحياة األرض عمـك
 أ جيكلكجية كمكاد معدنية مكارد األرض عمـك

 أ جنائية كعمـك العقكبات قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 

 ترجمة أجنبية كلغات آداب

 أ عربية -إنجميزية/  إنجميزية – عربية:  أدبية ترجمة
 أ عربية -ةفرنسي/  فرنسية – عربية:  أدبية ترجمة
 أ عربية -إنجميزية/  إنجميزية – عربية:  فكرية ترجمة
 أ عربية -فرنسية/  فرنسية – عربية: فكرية ترجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 2قسنطينة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 101

 

 لتعمػػػيـا كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 فقالمكا 0400 محـر 0 في المؤرخ 410-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 ،2 قسنطينة جامعة إنشاء

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 لممحق كفقا ،2 قسنطينة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل: ولىاأل  المادة
 .القرار ىذا

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل 2 قسػنطينة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي  التكػكيف مػدير يكمف :2 المـادة
 .العممي حثكالب العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2 نةقسنطي جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ العامة األعماؿ إدارة التسيير عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ السياحة كتسيير إقتصاد

 أ إسالمية آثار:  آثار إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ قديمة آثار:  آثار

 أ أرطكفكنيا:  كفكنياأرط اجتماعية عمـك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مفتوحةال الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 102

 

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 افػػقالمك  0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 410-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 ،2 قسنطينة جامعة إنشاء

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 كسيرىا، كصالحياتيا

 2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 لممحق كفقا ،0 قسنطينة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل: األولى المادة
 .لقرارا ىذا

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل ، 2 قسػنطينة جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر رحر                                                                                  
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0 قسنطينة جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كأمنية إستراتيجية دراسات سياسية عمـك سياسية كعمـك حقكؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

  الجمفة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في ؤرخالم 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 كتأ 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 13-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الجمفة، جامعة
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة شػػػاءإن كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 103

 

 ىذا لممحق كفقا الجمفة، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل الجمفػة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 توبرأك  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الجمفة جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 كالحياة الطبيعة عمـك
 أ المفصميات إيككلكجيا كبيئة إيككلكجيا

 ـ الفالحية األعماؿ تسيير رعكية فالحة
 أ التصحر ك الغابية البيئة عمـ

 سياسية كعمـك حقكؽ 
 حقكؽ 

 أ المؤسسات ك الدكلة
 أ الفكرية الممكية قانكف 
 أ الشخصية األحكاؿ قانكف 

 أ عقاري  قانكف 

 أ الخارجية السياسة تحميل سياسية عمـك
 أ التنمية ك العامة السياسات

 أ التربكي االجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 ـ إخراج درامية فنكف  فنكف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 الوادي بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 متضػػمفكال ،2102 جػػكاف 4 المكافػػق ،0400 رجػػب 04 فػػي المػػؤرخ 240-02 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الكادي، جامعة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
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 ىذا لممحق كفقا الكادي، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف تكحةالمف الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل الػكادي، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الكادي جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع يدانالم
 أ إداري  قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 

 أىداؼ حسب فرنسية أجنبية لغة الفرنسية المغة تعميمية فرنسية لغة أجنبيسة كلغات آداب
 أ خاصة

 اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 أ كالتكجيو اإلرشاد: التربية عمـك اجتماعية عمـك
 أ كالمعاصر الحديث العربي بالمغر  تاريخ:  تاريخ إنسانية عمـك

 أ كاإلتصاؿ اإلعالـ ، الدعكة إسالمية عمـك
 أ كأصكلو فقو

 أ المساف عمـك عربية لغة عربي كأدب لغة
 أ شعبي أدب عربي أدب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 الطارف  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ فيػػػذيالتن المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضػػمف ،2102 جػػكاف 4 المكافػػق ،0400 رجػػب 04 فػػي المػػؤرخ 242-02 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 الطارؼ، جامعة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل نيةالكط المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
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 ىذا لممحق كفقا الطارؼ، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 لقػرارا ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل الطػارؼ، جامعػة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الطارؼ جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة   التخصص الفرع الميدان
 أ أجنبية لغة الفرنسية المغة تعميمية فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب
 أ تراثية ك شعبية دراسات عربي أدب عربي كأدب لغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 غرداية  بجامعة 2100-2102 لجامعيةا السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ضػػمفكالمت ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 ،كالمتضػػػمف2102 جػػػكاف 4 المكافػػػق ،0400 رجػػػب 04 فػػػي المػػػؤرخ 242-02 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 غرداية، جامعة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل كطنيػػػةال المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 كسيرىا، كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا غرداية، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل غردايػة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 غرداية جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ جنائي قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 

 أ الثقافياالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ عيةاجتما عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ األكس  اإلسالمي المغرب كحضارة تاريخ:  تاريخ إنسانية عمـك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 قالمة  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 سػػبتمبر 02 المكافػػق 0422 الثانيػػة جمػػادى 01 فػػي المػػؤرخ 210-10 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  المتمـ، ك المعدؿ قالمة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 ريخبتا لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا قالمة، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػػرار ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل قالمػػة، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث لعاليا التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قالمة جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ فنية كمنشآت طرقات مدنية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ بيكطبية كصكرة إشارة كيربائية ىندسة

 أ إدارية منازعات حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
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 أ األعماؿ قانكف 
 أ أنجمكفكنية كحضارات أدب لغة، إنجميزية لغة أجنبية كلغات آداب
 أ الخطاب تحميل عربي أدب عربي كأدب لغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 جيجل  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 عمػػػيـالت كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 جكيميػػة 22 المكافػػق 0424 األكلػػى جمػػادى 22 فػػي المػػؤرخ 232-10 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  المتمـ، ك المعدؿ جيجل، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

 

  ـــقـــــرريـ
 

 ىذا لممحق كفقا جيجل، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل جيجػل، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي ـلمتعمي الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جيجل جامعة رالماست تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ إلكتركميكانيؾ كيربائية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ معمقة كجبائية محاسبية دراسات تجارية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ المغة عمـك إنجميزية لغة أجنبية تكلغا آداب
 أ معاصر عربي نقد ربيع أدب عربي كأدب لغة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 كتوبرأ 10 في مؤرخ قرار
 مميانة خميس  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 ـرقػػ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كالمتضػػمف ،2102 جػػكاف 4 المكافػػق ،0400 رجػػب 04 فػػي المػػؤرخ 241-02 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

 مميانة، خميس جامعة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار ضػػػىبمقت -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 لممحق كفقا مميانة، خميس بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل مميانػة، خمػيس جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مميانة خميس جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ تسكيق تجارية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك

 أ األعماؿ إدارة حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ دكلية اتدراس سياسية عمـك

 أ المعاصر النقد مناىج عربي أدب عربي كأدب لغة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 خنشمة  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ يييالتكج
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 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 الحككمة، أعضاء تعييف

 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 ي،العمم البحث ك العالي

 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كالمتضػػمف ،2102 جػػكاف 4 المكافػػق ،0400 رجػػب 04 فػػي المػػؤرخ 241-02 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 خنشمة، جامعة إنشاء

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا خنشمة، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة كافبعن المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل خنشػمة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 خنشمة جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كالبيئة الطرائق ىندسة الطرائق ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 أ تطبيقية بيككيمياء بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
 أ األجنبية كالثقافات المغات تعميمية أنجميزية لغة أجنبية كلغات آداب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 األغواط  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة نبعنوا
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 سػػبتمبر 02 المكافػػق 0422 الثانيػػة جمػػادى 01 فػػي المػػؤرخ 210-10 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  المعدؿ، األغكاط، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضػػمف ،2112 أكت 03 المكافػػق 0423 شػػعباف 01 فػػي المػػؤرخ 213-12 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
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 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 ذاى لممحق كفقا األغكاط، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل األغػكاط، جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر ررح                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 األغواط جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 
 
 

 كتكنكلكجيا عمـك

 أ بيئة ك معمارية ىندسة افكعمر  معمارية ىندسة
 
 كيربائية ىندسة

 أ تقييس
 أ كالرؤية التصكير األنظمة، مراقبة

لكتركنيؾ  أ ميكركا 
نتاج صناعية مراقبة  أ كا 

 أ مالية مكارد  ري 
 أ كصيانة صناعية أخطار أمف ك صيانة

 أ كالبيئة النبات حماية زراعية عمـك كالحياة الطبيعة عمـك
 أ أجنبية لغة الفرنسية تعميمية فرنسية لغة أجنبية غاتكل آداب
 أ كالعمل التنظيـاالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 معسكر  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 إنشػاء كالمتضػمف ،2113 جػانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 02-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 معسكر، جامعة
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 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 كسيرىا، كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  ـقـــــرريـــ
 

 ىذا لممحق كفقا معسكر، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل معسػكر، جامعػة كمػدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي ـلمتعمي الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 معسكر جامعة رالماست تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ آلية كيربائية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ الطبيعية لممكاد الصيدالني التثميف كيمياء المادة عمـك
 أ كالبيئة التربة ىيدركلكجيا، كالككف  األرض عمـك كالككف  األرض عمـك

 أ دكلية مالية إقتصادية عمـك جاريةت كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك

 كالثكرة الكطنية الحركة: تاريخ إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ 1962-1830 الجزائرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 المدية  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في رخالمؤ  13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 يفػػػ المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 00-13 رقـ يالتنفيذ المرسكـ بمقتضى -

 المدية، جامعة
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 كسيرىا، كصالحياتيا
 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
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 ىذا لممحق كفقا مدية،ال بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل مديػة،ال جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي حثوالب العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مديةال جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 تسيير إقتصادية، عمـك

 تجارية كعمـك
 أ المؤسسة تسيير ك إدارة التسيير عمـك
 أ كبنكؾ مالية إقتصادية عمـك

 أ دكلية عالقات ك دكلي قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ كمالية إدارة

 أ أجنبية لغة الفرنسية تعميمية فرنسية لغة أجنبية كلغات ابآد

 اجتماعية ك إنسانية عمـك
 

 اجتماعية عمـك
 أ كالعمل التنظيـاالجتماع  عمـ: اإلجتماع عمـ

 أ كالتكجيو اإلرشاد: التربية عمـك
 أ عامة كعالقات إتصاؿ:  كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك إنسانية عمـك

 
 عربي كأدب لغة

 أ نظرية لغكية دراسات عربية لغة
 أ العربية المغة تعميمية

 أ معاصرة ك حديثة نقدية دراسات عربي أدب
 أ الخطاب تحميل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 مستغانم  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،0332 يكليك 1 المكافق 0403 األكؿ ربيع 00 في لمؤرخا 221-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ مستغانـ، جامعة إنشاء
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 كافقالم 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 جكاف 10 بتاريخ أىيللمت الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
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 ىذا لممحق كفقا مستغانـ، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل مسػتغانـ، جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم روزي                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مستغانم جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ الكيمياء في الطيفية التحاليل كيمياء المادة عمـك

 أ المالية األسكاؽ ك البنؾ إقتصادية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ إقتصادي تحميل

 أ تأمينات ك نقكد مالية، لتسييرا عمـك

 أ معمق عاـ قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ معمق خاص قانكف 

 السمعي اإلتصاؿ: كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ العمكمية كالفضاءات البصري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 سيمةالم  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 سػػبتمبر 02 المكافػػق 0422 الثانيػػة جمػػادى 01 فػػي المػػؤرخ 214-10 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  المتمـ، ك المعدؿ لمسيمة،ا جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة ةالمجنػػػ إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا المسيمة، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار
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 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل المسػيمة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المسيمة جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كصيانة صناعية ىندسة ميكانيكية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ المائية البيئية األنظمة إيككلكجيا بيكلكجيا كالحياة بيعةالط عمـك
 أ لمغذاء البيكلكجيا كحماية الحيكانية الفيزيكلكجيا البيئة زراعية عمـك

 تسيير إقتصادية، عمـك
 أ كمي إقتصاد إقتصادية عمـك تجارية كعمـك

 أ كجباية مالية
 أ البشرية المكارد تنمية: ماع االجت عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 وىران بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 تحكيل كالمتضمف ،0311 ديسمبر 21 المكافق 0021 رمضاف 03 في المؤرخ 212-11 رقـ األمر بمقتضى -

 معدؿ،ال جامعة، إلى كىراف في الجامعي المركز
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي لمرسػػػكـا بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا كىراف، بجامعة 2100-2102 الجامعية سنةال بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل كىػراف، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وىران جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ خضراء كيمياء كيمياء المادة عمـك
 أ كالصحة لمتحفيز مطبقة مكاد

 أ المكاد كىندسة فيزياء فيزياء
 أ جيكمتري  تحميل رياضيات آلي كا عالـ رياضيات

 أ تطبيقات ك رياضيات
 أ نباتي إنتاج إيككفيزيكلكجيا نباتية بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك
 أ المستدامة التنمية ك المدف تسيير تييئة ف كالكك  األرض عمـك

 أ محي  ك باطنية مياه ىيدركجيكلكجيا
 أ األعماؿ تسكيق تجارية عمـك تجارية كعمـك تسير إقتصادية، عمـك

 أ تطبيقي إقتصاد ك كمية تقنيات التسيير عمـك
 أ معمق مدني قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 

 أ كمسؤكلية عقكد: خاص قانكف 

 
 

 أجنبية كلغات آداب
 ترجمة

 أ الترجمة تعميمية
 أ المصطمح كعمـ ترجمة
 أ كشفكية كتابية ترجمة
 أ متخصصة ترجمة

 أ كالتعميمية المساف عمـك إسبانية لغة

 إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ لمثقافة المعاصريف الكسطاء تدريب:  فمسفة

 أ الفف فمسفة:  فمسفة
 أ بصرية سمعية دراسات: كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك

 ـ مسرحي إخراج المسرحي العرض فنكف  فنكف 
 أ الخطاب تحميل ك لسانيات عربي لغة عرب أدب ك لغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 ورقمة  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 جكيميػػػة 20 المكافػػػق 0422 األكلػػػى جمػػػادى 2 فػػػي المػػػؤرخ 201-10 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

  المتمـ، ك المعدؿ كرقمة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل يةالكطن المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
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  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا كرقمة، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 رالقػػرا ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل كرقمػػة، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف :2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم زيرو                                                                                  

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ورقمة جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ اإلنتاج ىندسة ميكانيكية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك
 ـ المائي الحفر ري 

 أ قياسي إقتصاد إقتصادية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ المالية في الكمية تقنيات ةكمحاسبي مالية عمـك

  الخطاب تحميل ك أدب فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب
 أ (عربية – إنجميزية) الترجمة كعمـ ترجمة إنجميزية لغة

  اإلتصاؿ إجتماع عمـ: االجتماع  عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 أ العربي المغة تعميمية المساف عمـك عربي كأدب لغة
 أ النصية المسانيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر لتأىي يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 البواقي أم بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 عبافش 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

  الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 11-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 البكاقي، أـ جامعة
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
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  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا البكاقي، أـ بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل البكاقي، أـ جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  البواقي أم جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ النبات بيكتكنكلكجيا بيكلكجيا ياةكالح الطبيعة عمـك
 أ قياسي إقتصاد إقتصادية عمـك

 أ المؤسسة أعماؿ إدارة التسيير عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك

 أ األعماؿ قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
  لألعماؿ جنائي قانكف 

 أ أدب فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب
  أجنبية لغة الفرنسية تعميمية

 أ العيادي النفس عمـ:  النفس عمـ اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ أرطكفكنيا:  أرطكفكنيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 سعيدة  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 لأفري 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ ركزيػػػ صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 كافقالم 0401 محـر 1 في المؤرخ 01-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 سعيدة، جامعة
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
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  يــــقـــــرر
 ىذا لممحق كفقا ، سعيدة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة

 .القرار
 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل ، سػعيدة العمػكـ جامعػة كمػدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة

 .لعمميا كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار
 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  سعيدة جامعة الماستر تأىيل:  ممحق

 2100-2102 الجامعية لسنةا 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ المخاطر كتسيير مالية بنكؾ، إقتصادية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك

 
 

 سياسية كعمـك حقكؽ 

 
 
 
 حقكؽ 

 أ إجتماعي قانكف 
 أ المحمية الجماعات إدارة

 أ إقتصادي قانكف 
  اإلجراـ عمـ

 أ جنائية ـكعم ك جنائي قانكف 
  الدكلية العالقات ك الدكلي قانكف 

 أ جامعية أىداؼ حسب الفرنسية تعميمية فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب
 أ اإلسالمي المغرب حضارة ك تاريخ: تاريخ إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ـ المسرحي العرض نقد المسرحي العرض فنكف  فنكف 
 أ داللية نحكية دراسات بيةعر  لغة عربي كأدب لغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة بعنوان الماستر أىيلت يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 القادر عبد األمير اإلسالمية العموم  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة

 

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك عدؿالم العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 اإلسالمية العمكـ جامعة إنشاء كالمتضمف ،0324 أكت 4 في المؤرخ 022-24 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 ،"القادر عبد األمير" 
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 راه،الدكتك  شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 119

 

  يــــقـــــرر
 األمير" اإلسالمية العمكـ بجامعة 2100-2102 عيةالجام السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة

 .القرار ىذا لممحق كفقا ،"القادر عبد
 كػل ،"القػادر عبػد األميػر" اإلسػالمية العمػكـ جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة

 .العممي كالبحث ليالعا لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما
 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 "القادر عبد األمير" اإلسالمية العموم ةجامع الماستر تأىيل:  ممحق

 2100-2102 الجامعية السنة
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ المحمية كالتنمية كالكقف الزكاة مؤسسات التسيير عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك

 إسالمية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 أ معاصرة مالية معامالت
 أ الشرعية سةالسيا ك القضاء

 أ قانكف  ك شريعة
  دراسات ك لغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 0سطيف  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، ميـلمتع التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0323 أكت أّكؿ المكافػػػػػػق 0413 الحجػػػػػػة ذي 23 فػػػػػػي المػػػػػػؤرخ 041-23 رقػػػػػػـ التنفيػػػػػػذي المرسػػػػػػكـ بمقتضػػػػػػى -

 كالمتمـ، عدؿالم ،0 سطيف جامعة إنشاء كالمتضمف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا ،0سطيف بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة ترالماس تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيذ يخصو فيما كل ،0سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 0سطيف جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 ـ القياس عمـ الدقة كميكانيؾ بصريات كتكنكلكجيا عمـك
 كالحياة الطبيعة عمـك

 
 أ الحفظ زراعة زراعية عمـك
 أ كالبيطرة الطبي الطفيميات عمـ الحيكاف بيكلكجيا

 أ العمل كعالقات البشرية المكارد إدارة التسيير عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الماستر تأىيل ضمنيت 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 2سطيف  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي كـالمرس بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 المتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 414-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 ،2 سطيف جامعة إنشاء
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 يفػػػ المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا ،2سطيف بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيذ يخصو فيما كل ،2سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2سطيف جامعة الماستر تأىيل:  ممحق

 2100-2102 الجامعية السنة
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

  سياسية كعمـك حقكؽ 
 حقكؽ 

 أ العمكمي قانكف ال منازعات
 أ األعماؿ قانكف 
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 اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ كالعمل التنظيـاالجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ

 أ التربكي االجتماع  عمـ: االجتماع  عمـ
 أ التربكي  كاإلشراؼ اإلدارة:  التربية عمـك

 أ اإلنسانية العمـك فمسفة:  فمسفة إنسانية عمـك
 أ لسانيات عربي لغة عربي كأدب لغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 بمعباس سيدي  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك لمعدؿا العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0323 أكت أّكؿ المكافػػػػػػق 0413 الحجػػػػػػة ذي 23 فػػػػػػي المػػػػػػؤرخ 040-23 رقػػػػػػـ التنفيػػػػػػذي المرسػػػػػػكـ بمقتضػػػػػػى -

 متمـ،ال ك المعدؿ بمعباس، سيدي جامعة إنشاء كالمتضمف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك لماسترا شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 لممحق كفقا بمعباس، سيدي بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف تكحةالمف الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل بمعبػاس، سػيدي جامعػة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار
 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بمعباس سيدي جامعة الماستر تأىيل:  ممحق

 2100-2102 ةالجامعي السنة
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ اآللية األعماؿ في كالتحكيـ التحكـ كيربائية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ التنظيمات حككمة التسيير عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ األعماؿ إدارة

 أ المساف عمـك فرنسية لغة أجنبية كلغات آداب
 أ أجنبية لغة الفرنسية تعميمية

 أ عامة فمسفة:  لفسفة إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 122

 

 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 سكيكدة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 سػػبتمبر 02 المكافػػق 0422 الثانيػػة جمػػادى 01 فػػي المػػؤرخ 212-10 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  المتمـ، ك المعدؿ سكيكدة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ تالدراسا نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  ريــــقـــــر 
 

 ىذا لممحق كفقا سكيكدة، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل سػكيكدة، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث ليالعا لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سكيكدة ةجامع الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ المياه كمعالجة كيمياء الطرائق ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ تآكل – كيرككيمياء كيمياء المادة عمـك
 أ المكاد كيمياء

 أ تدقيق مراقبة محاسبة تجارية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ األعماؿ قانكف  حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
  عامة كعالقات إتصاؿ: كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 أىراس سوق  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 لحجةا ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 123

 

 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 الحككمة، أعضاء تعييف

 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كالمتضػػمف ،2102 جػػكاف 4 المكافػػق ،0400 رجػػب 04 فػػي لمػػؤرخا 243-02 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -
 أىراس، سكؽ  جامعة إنشاء

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
  ــــقـــــرري

 

 لممحق كفقا أىراس، سكؽ  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا

 ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل أىػراس، سػكؽ  جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ سميةالر  النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أىراس سوق  جامعة الماستر أىيلت:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كالمحيطي الحيكاني التسمـ عمـ بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك

 أ إداري  تنظيـ حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ البشرية المكارد إدارة ك إتصاؿ:  كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك إنسانية عمـك اجتماعية ك إنسانية عمـك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 برأكتو  10 في مؤرخ قرار

 تبسة بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ ضىبمقت -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، كالبحث العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في رخالمؤ  213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
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 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 12-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 تبسة، جامعة

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

  ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا تبسة، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػػرار ىػػذا بتنفيػػذ يخصػػو فيمػػا كػػل تبسػػة، جامعػػة كمػػدير التػػدرج مرحمػػة فػػي العػػالي التكػػكيف مػػدير يكمػػف: 2 المـــادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تبسة جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ـ جـالمنا إستغالؿ مناجـ كتكنكلكجيا عمـك
 ـ منجمية جيكتقنية

 أ المصرفي التمكيل تجارية عمـك تجارية كعمـك تسيير إقتصادية، عمـك
 أ إداري  تنظيـ حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 
 أ التنظيمات في اإلتصاؿ: كاإلتصاؿ اإلعالـ عمـك إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 أ المساف عمـك عربية لغة عربي كأدب لغة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة سترالما تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 تيارت بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 ،2110 سػػبتمبر 02 المكافػػق 0422 ةالثانيػػ جمػػادى 01 فػػي المػػؤرخ 210-10 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػكـ بمقتضػػى -

  المتمـ، ك المعدؿ تيارت، جامعة إنشاء كالمتضمف
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 قػػػـر  القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
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 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
  يــــقـــــرر

 ىذا لممحق كفقا تيارت، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل تيػارت، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمػة فػي العػالي التكػكيف مػدير يكمػف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية داألستاذ رشي                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تيارت جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ جنائية عمـك حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 وزو تيزي  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ تضىبمق -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0323 أكت أّكؿ المكافػػػػػػق 0413 الحجػػػػػػة ذي 23 فػػػػػػي المػػػػػػؤرخ 003-23 رقػػػػػػـ التنفيػػػػػػذي المرسػػػػػػكـ بمقتضػػػػػػى -

 المتمـ، ك المعدؿ كزك، تيزي  جامعة إنشاء كالمتضمف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ لتنفيػػػذيا المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 اه،الدكتكر  شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -

 سيرىا، ك كصالحياتيا
 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا كزك، تيزي  بجامعة 2100-2102 عيةالجام السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيما كل كز، تيزي  جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وزو تيزي  جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 كيربائية ىندسة كتكنكلكجيا عمـك

 أ الجزئية اإللكتركنيؾ ىندسة
 أ بيكطبي إلكتركنيؾ
 أ كيربائية شبكات
 أ كيربائية آالت

 المادة عمـك
 أ فيزياء كيمياء كيمياء

 أ األبعاد المنخفضة المكاد فيزياء فيزياء
 أ المادة مع اإلشعاؿ تفاعل فيزياء

 
 بيكلكجيا كالحياة الطبيعة عمـك

 أ البيئة حماية
 أ كالنباتية الحيكانية لممككنات المطبقة الطفيميات عمـ

 أ المنتجات كجكدة البشرية التغذية
 أ كبيئة معدنية مكارد جيكلكجيا كالككف  األرض عمـك

 أجنبية كلغات آداب

 كفكرية كتابية جمةتر 

 أ عربي - إنجميزي  – عربي كتابية ترجمة
 أ عربي - إنجميزي  – عربي شفكية ترجمة
 أ عربي - فرنسي – عربي كتابية ترجمة
 أ عربي - فرنسي – عربي شفكية ترجمة

 إنجميزية لغة
 أ كاإلعالـ األنجمكسكسكنية البمداف ثقافة لغة

تصاؿ لغة  أ كا 
 أ الحية المغات في قارف الم األدب

 فرنسية لغة
 أ النصكص كعمـك الخطاب تحميل

 أ كالخطاب النصكص تعميمية
 أ فرنككفكنية ثفافات ك لغة

 أ السمع قياس ك الصمـ إضطرابات:  أرطكفكنيا اجتماعية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك

 
 عربي أدب عربي كأدب لغة

 أ الخطاب تحميل
 أ الجديد كالمجتمع أدب

تصاؿ أدب  أ كا 

 أ األمازيغية الميجات عمـ أمازيغية كثقافة لغة أمازيغية كثقافة لغة
 أ أمازيغي كتراث ثقافية أنثركبكلكجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 تممسان بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0323 أكت أّكؿ المكافػػػػػػق 0413 الحجػػػػػػة ذي 23 فػػػػػػي المػػػػػػؤرخ 002-23 رقػػػػػػـ التنفيػػػػػػذي المرسػػػػػػكـ بمقتضػػػػػػى -

 المتمـ، ك المعدؿ تممساف، جامعة إنشاء كالمتضمف
 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -

 العممي، البحث ك العالي
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
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 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية ةالمجن إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 ىذا لممحق كفقا تممساف، بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار

 القػرار ىػذا بتنفيػذ يخصػو فيمػا كػل تممسػاف، جامعػة كمػدير التػدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تممسان جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 السمكية اإلتصاالت في كخدمات متنقمة شبكات سمكية كال سمكية إتصاالت كتكنكلكجيا عمـك
 أ كالالسمكية

 المادة عمـك
 أ المتجددة كالطاقات كنظـ مكاد فيزياء

 أ عالجية ك عضكية بيك كيمياء كيمياء
 أ كتطبيقات تحضير:  بيكفعالة جزيئات

 تسيير إقتصادية، عمـك
 تجارية كعمـك

 أ المؤسسة إتصاؿ التسيير عمـك
نشاء المقاكلتية  أ المؤسسات كا 

 أ دكليا المؤسسات كتنمية اإلقتصادية اليندسة إقتصادية عمـك

 حقكؽ  سياسية كعمـك حقكؽ 

 أ العقكد قانكف 
 أ النقل كقانكف  البحري  قانكف 

 أ المعمق العاـ قانكف 
 أ العاـ الدكلي قانكف 
 أ اإلقتصادي العاـ القانكف 

 أجنبية كلغات آداب

 أ اإلنجميزية بالمغة الناطقيف حضارات ك آداب إنجميزية لغة
 أ المغة عمـك

 حسب الفرنسية : أجنبية لغة الفرنسية تعميمية فرنسية لغة
 أ خاصة أىداؼ

 أ اإلسباني التكاصل ك المغة إسبانية لغة

 ذكي  لألطفاؿ الخاصة التربية:  التربية عمـك إنسانية عمـك اجتماعيةك  إنسانية عمـك
 أ السمككية اإلضطرابات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة بعنوان الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار

 ياوالتكنولوج لمعموم بومدين ىواري  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 إنشاء كالمتضمف ،0314 أفريل 23 المكافق 0034 الثاني ربيع 0 في المؤرخ 31-14 رقـ األمر بمقتضى -

 كالتكنكلكحيا، لمعمـك بكمديف ىكاري  جامعة
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 لقانكف ا كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -
 كالمتمـ، المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي

 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 الحككمة، أعضاء تعييف

 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، البحث ك العالي

 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا أىيػػػللمت الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 لمعمـك بكمديف ىكاري  بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا كالتكنكلكجيا،

 فيمػا كػل كالتكنكلكجيا، لمعمكـ بكمديف ىكاري  جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 ادةالمـ
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 يةحراوب األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 والتكنولوجيا لمعموم بومدين ىواري  جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 

 كتكنكلكجيا مـكع
 ـ البيئة ك المستدامة التنمية الطرائق ىندسة

 أ المياه معالجة ك نكعية
 أ محركات ك طاقة ميكانيكية ىندسة

 أ المكاد ىندسة
 أ كالحفر تحفيز المساحة، كيمياء كيمياء المادة عمـك

 أ نظرية فيزياء فيزياء
 أ كيبتر  ك ترميز حساب، رياضيات آلي كا عالـ رياضيات

 أ معمكماتية أنظمة أمف آلي إعالـ
 أ الجيكلكجية الدراسات مناىج جيكلكجيا كالككف  األرض عمـك

 أ المعمكماتية جيكلكجيا ك التكتكنية  التسيير عمـك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوحة الماستر تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 10 في مؤرخ قرار
 وىران والتكنولوجيا العموم بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنوان

 

 العممي، لبحثوا العالي التعميم وزير إن
 إنشاء كالمتضمف ،0313 أفريل 23 المكافق 0033 الثاني ربيع 01 في المؤرخ 21-13 رقـ األمر بمقتضى -

 ، كالتكنكلكحيا لمعمكـ كىراف جامعة



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 129

 

 القانكف  كالمتضمف ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -
 المتمـ، ك معدؿال العالي، لمتعميـ التكجييي

 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسـك بمقتضى -
 الحككمة، أعضاء تعييف

 التعمػػػيـ كزيػػػر صػػػالحيات يحػػػدد الػػػذي ،0334 أكت 21 فػػػي المػػػؤرخ 211-34 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػكـ بمقتضػػػى -
 العممي، كالبحث العالي

 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ يذيالتنف المرسكـ بمقتضى -
 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ

 كتشػػػكيمتيا لمتأىيػػػل الكطنيػػػة المجنػػػة إنشػػػاء كالمتضػػػمف ،2113 جػػػكاف 4 فػػػي المػػػؤرخ 023 رقػػػـ القػػػرار بمقتضػػػى -
 سيرىا، ك كصالحياتيا

 ،2102 جكاف 10 بتاريخ لمتأىيل الكطنية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
  يــــقـــــرر

 كىراف،ب كالتكنكلكجيا العمكـ بجامعة 2100-2102 الجامعية السنة بعنكاف المفتكحة الماستر تؤىل :األولى المادة
 .القرار ىذا لممحق كفقا

 يخصػو فيمػا كػل بكىراف، كالتكنكلكجيا العمكـ جامعة كمدير لتدرجا مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2102 أكتوبر  10 في بالجزائر حرر                                                                                 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                 

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -وىران – والتكنولوجيا العموم جامعة الماستر تأىيل:  ممحق
 2100-2102 الجامعية السنة

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 كتكنكلكجيا عمـك
 الطرائق ىندسة

 أ تطبيقات: تقدمةالم كاألكسدة العزؿ طرائق
 ـ الصناعية المكاد كيمياء

 أ كيميائية ىندسة
 أ الميكانيكية اليياكل ىندسة ميكانيكية ىندسة
 أ صناعة إلكتركتقنية كيربائية ىندسة

 أ رقمية فيزياء فيزياء المادة عمـك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 أكتوبر 03 في مؤرخ قرار
 سعيدة بجامعة اوالتكنولوجي العموم لكمية اإللكترونيك العممية لقسم

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 0 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 023-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 األكؿ، الكزير تعييف
 كالمتضمف ،2112 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء فتعيي
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
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 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 01-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 يدة،سع جامعة

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 42 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 .2102 ديسمبر 02 اإللكتركنيؾ لقسـ العممية المجنة إجتماع محضر عمى كبناء -
 

 يــــقـــــرر
-  

 الثانية جمادى 14 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 42 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ ، أعاله كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .سعيدة بجامعة كالتكنكلكجيا العمكـ كميةل اإللكتركنيؾ لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة

 بجامعة التكنكلكجيا ك العمكـ لكمية اإللكتركنيؾ لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد: 2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق سعيدة

 ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل عيدة،س جامعة كمدير كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف: 0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار

 

 2102 أكتوبر 10 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

  اإللكتركنيؾ لقسـ العممية المجنة رئيسة عباسية طالبي
  القسـ رئيسة فاطمة بكعسرية
 " أ"  قسـ محاضرة أستاذة الزىراء فاطمة خكجة إدريس
 " أ"  قسـ محاضر أستاذ الزقاي كارص

 " أ"  قسـ محاضر أستاذ بكعزة جمكلي
 " أ"  قسـ محاضرة أستاذة كمتكمة نكري 

 " ب"  قسـ محاضر أستاذ عمر عربكش
 " ب"  قسـ محاضر أستاذ بكحفس بكراس
 " أ"  قسـ مساعد أستاذ خالد الديف األستاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 أكتوبر 03 في مؤرخ قرار

 سعيدة بجامعة والتكنولوجيا العموم لكمية يزياءالف العممية لقسم
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 0 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 023-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 األكؿ، الكزير تعييف
 كالمتضمف ،2112 سبتمبر 4 قالمكاف 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
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 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 01-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 سعيدة، جامعة

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 42 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 .2102 مارس 11 الفيزياء قسـل العممية المجنة إجتماع محضر عمى بناء -
 

  يــــقـــــرر
 الثانية جمادى 14 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 42 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة

 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ ، أعاله كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .سعيدة بجامعة كالتكنكلكجيا العمكـ لكمية الفيزياء لقسـ عمميةال المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة

 كفق سعيدة بجامعة كالتكنكلكجيا العمكـ لكمية الفيزياء لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ

 ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل سعيدة، جامعة كمدير كيفكالتك كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف :0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار

 

 2102 أكتوبر 10 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ممحق
 الصفة         والمقب اإلسم
  الفيزياء لقسـ العممية المجنة رئيسة منى بتيرة

  القسـ رئيس القادر عبد بكدالي
 العالي التعميـ أستاذ القادر عبد إلياس

 العالي التعميـ أستاذ القادر عبد السكيدي
 " أ"  قسـ محاضر أستاذ دمحم الكرطي
 " أ"  قسـ حاضرم أستاذ لشبكر حمادة
 " أ"  قسـ محاضر أستاذ عكاشة كردي
 " ب"  قسـ محاضر أستاذ قادة عمارة
 " أ"  قسـ مساعدة أستاذة حياة حسيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فترة أثناء التحضيري  التكوين تنظيم كيفيات يحدد 2102 أكتوبر 14 في مؤرخ وزاري  قرار

 برامجو ومحتوى  ومدتو العالي بالتعميم ةالخاص لألسالك المنتمية الرتب بعض التربص لشغل
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كنشر بتحرير كالمتعمق 0311 جكاف 2 المكافق 0021 صفر 02 في المؤرخ 043-11 رقـ المرسـك بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ المكظفيف، كضعية تيـ التي الفردي أك التنظيمي الطابع ذات القرارات بعض
 األميف تعييف كالمتضمف ،2112 جكاف 02 المكافق 0420 الثاني ربيع 1 في المؤرخ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 لمحككمة، العاـ

 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 الحككمة، أعضاء تعييف
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 كالمتضمف 0331 ماي 21 المكافق 0401 القعدة ذي 2 في المؤرخ 043-31 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 عمميا، ك تنظيميا ك المتكاصل، التككيف جامعة إنشاء

 كالمتضمف ،0332 جانفي 21 المكافق 0424 رجب 03 في المؤرخ 21-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 ـ،كالمتم المعدؿ كالتمييف الميني التككيف لمراكز النمكذجي األساسي القانكف 

 ،2101 ماي 3 المكافق 0400 األكلى جمادى 21 في المؤرخ 000-01 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العالي، بالتعميـ الخاصة لألسالؾ المنتميف بالمكظفيف الخاص األساسي القانكف  كالمتضمف

 الذي ،2102 مارس 03 المكافق 0400 الثاني ربيع 21 في المؤرخ 023-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 الميني، التككيف في المتخصصة الكطنية لممعاىد النمكذجي األساسي القانكف  يحدد

 

  يــــقـــــرر
 

 جمادى 21 في المؤرخ 000-01 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 20 ،41 المادتيف ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 تنظيـ كيفيات تحديد إلى رارالق ىذا ييدؼ  ،أعاله إليو المشار 2101 ماي 3 المكافق 0400 األكلى
 العالي بالتعميـ الخاصة لألسالؾ المنتمية الرتب بعض لشغل التربص فترة أثناء التحضيري  التككيف
 :يأتي ما حسب برامجو كمحتكى  كمدتو
 :الجامعية لممخابر التقنييف المعاكنيف سمؾ

 الجامعية، لممخابر تقني معاكف  رتبة -
 :الجامعية لممكتبات التقنييف األعكاف سمؾ

 الجامعية، لممكتبات تقني عكف  رتبة -
 فترة أثناء التحضيري  التككيف بمتابعة أعاله المذككرة الرتب إحدى أك الرتبة شاغمكا المتربصكف  يمـز :2 المـادة

 .التربص
 ليا يالت السمطة مف مقرر أك قرار بمكجب أعاله، المذككرة الرتب في التحضيري  التككيف دكرة فتح يتـ :0 المادة

 :سيما ال يحدد كالذي التعييف صالحية
 المعنية، الرتب أك الرتبة 

 كفي البشرية المكارد لتسيير السنكي  المخط  في المحدد التحضيري، بالتككيف المعنييف المتربصيف عدد 
 المكظفيف معمكمات كتجديد المستكى  كتحسيف لمتككيف السنكات المتعدد أك السنكي  القطاعي المخط 
 بيا، المعمكؿ لإلجراءات طبقا المعتبرة، السنة بعنكاف عميو المصادؽ المتعاقديف كاألعكاف

 التككيف، مدة 

 التككيف، بداية تاريخ 

 المعنية، التككيف مؤسسة 

 بالتككيف، المعنييف المتربصيف قائمة 

 أجل خالؿ العمكمية الكظيفة مصالح إلى أعاله المذككريف المقرر أك القرار مف نسخة تبمغ أف يجب :4 المادة
 .تكقيعو تاريخ مف إبتداءا أياـ( 01) عشرة

 تاريخ مف إبتداءا أياـ( 01) عشرة أجل خالؿ المطابقة رأي إبداء العمكمية الكظيفة مصالح عمى ينبغي: 3 المادة
 .المقرر أك القرار إستالـ

 .تحضيري  تككيف دكرة بمتابعة التربص فترة أثناء تكظيفيـ تـ الذيف المتربصكف  يمـز: 1 المادة
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 مالئمة كسيمة بأية أك فردي استدعاء بمكجب التككيف بداية بتاريخ المستخدمة اإلدارة طرؼ مف عممكف كي  
 .اإلقتضاء عند أخرى 

 شير أقصاه أجل في التككيف بمؤسسة يمتحق لـ التحضيري  التككيف دكرة لمتابعة مقبكؿ متربص كل: 1 المادة
 .التكظيف مف اإلستفادة في الحق يفقد المعني، لتككيفا في قبكلو تاريخ مف إبتداءا ،(0) كاحد

 :التالية لمتككيف العمكمية المؤسسات التحضيري  التككيف يضمف: 2 المادة
 : الجامعية لممخابر تقني معاكف  لرتبة بالنسبة

 المتكاصل، التككيف جامعة 

 التخصص في تككيف تضمف التي التككيف مراكز ك المعاىد. 

 :الجامعية المكتبات في تقني معاكف  لرتبة النسبةب
 المتكاصل، التككيف جامعة 

 التخصص في تككيف تضمف التي التككيف مراكز ك المعاىد. 
 محاضرات نظرية، دركسا كيشمل بعد، عف اك حضكري  كيككف  تناكبي بشكل التحضيري  التككيف ينظـ: 3 المادة

 .كممتقيات
 :يمي كما التحضيري  التككيف مدة تحدد: 01 المادة

 الجامعية، لممخابر تقني معاكف  لرتبة بالنسبة شيرا( 02) عشر إثنا 

 الجامعية، المكتبات في تقني عكف  لرتبة بالنسبة شيرا( 02) عشر إثنا 
 التككيف مؤسسات طرؼ مف محتكاىا تفصيل كيتـ القرار، بيذا التحضيري  التككيف برامج تمحق :00 المادة

 أعاله، المذككر
 لمتككيف العمكمية لممؤسسات التعميـ سمؾ طرؼ مف التككيف أثناء المتربصيف عةكمتاب تأطير يتـ: 02 المادة

 .العمكمية كاإلدارات لممؤسسات المؤىمة اإلطارات أك/ك أعاله المذككرة
 العمكمية المؤسسات لدى تطبيقيا تربصا التحضيري، التككيف نياية قبل المعنيكف  المتربصكف  يجري : 00 المادة

 : يأتي كما مدتو تحدد العالي، يـالتعم لقطاع التابعة
 الجامعية، لممخابر تقني معاكف  لرتبة بالنسبة أشير( 0) ثالثة 

 الجامعية، المكتبات في تقني عكف  لرتبة بالنسبة أشير( 0) ثالثة 

 .دكرية امتحانات تشمل ك المستمرة البيداغكجية المراقبة مبدأ حسب المعارؼ تقييـ يتـ :04 المادة
 صمة لو مكضكع حكؿ التربص نياية تقرير بإعداد التحضيري  بالتككيف المعنيكف  المتربصكف  يمـز :03 المادة

 .البرنامج في المقررة ك المدرسة بالكحدات
 المؤسسات أساتذة سمؾ بيف مف يختار الذي المؤطر إشراؼ تحت التربص تقرير مكضكع إختيار يتـ :01 المادة

 .إعداده متابعة ضاأي يضمف كالذي المعنية، لمتككيف العمكمية
 : يمي كما التحضيري  التككيف تقييـ كيفيات تحديد يتـ :01 المادة

 0 المعامل المدرسة، الكحدات لمجمكع المستمرة البيداغكجية المراقبة معدؿ، 

 0 المعامل التطبيقي، التربص عالمة، 

 2 المعامل التربص، نياية تقرير عالمة. 
 األقل عمى يساكي  عاـ معدؿ عمى الحائزيف لممتربصيف التككيف في يائيالن النجاح عف اإلعالف يتـ :02 المادة

 :مف تتككف  التي التككيف نياية لجنة طرؼ مف 21 مف 01
 رئيسا، قانكنا، المؤىل ممثميا أك التعييف صالحية ليا التي السمطة 
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 ممثمة، أك المعنية لمتككيف العمكمية المؤسسة مدير 

 المعنية لمتككيف العمكمية لممؤسسة التعميـ سمؾ عف( 2) إثنيف ممثميف. 
 العمكمية الكظيفة مصالح إلى أعاله المذككرة المجنة طرؼ مف النيائي النجاح محضر مف نسخة تبمغ: 03 المادة

 .عميو التكقيع تاريخ مف أياـ( 2) ثمانية أجل في
 لممتربصيف شيادة كيف،لمتك العمكمية المؤسسة مدير يسمـ التحضيري، التككيف دكرة نياية عند :21 المادة

 .التككيف نياية لجنة طرؼ مف النتائج عف اإلعالف محضر أساس عمى نيائيا الناجحيف
 كفقا المقصكدة الرتب في التحضري  التككيف دكرة في نيائيا نجاحيـ عف المعمف المتربصكف  يرسـ :20 المادة

 .المفعكؿ الساري  لمتنظيـ
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ لرسػميةا النشرة في القرار ىذا ينشر :22 المادة

 

 2102 أكتوبر 14 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق
 الجامعية المخابر في تقني معاون  رتبة لشغل التربص فترة أثناء التحضيري  التكوين برنامج 

 :أشير( 13) تسعة كدتو النظري  التككيف -0
 التخصص، حسب نظريتاف،( 2) كحدتاف 

 التخصص، حسب تطبيقية( 0) كحدة 

 الجامعية، المؤسسات كسير تنظيـ 

 سيما ال تتضمف اإلداري  التحرير( 0) كحدة: 

 اإلداري، التحرير كقكاعد مبادىء 

 اإلدارية الكثائق كمختمف المراسالت تحرير 

 إستعماؿ سيما ال تتضمف اآللي اإلعالـ( 0) كحدة: 

 النص، معالجة برنامج 

 الجداكؿ، برنامج 

 اإلنترنت عبر البحكث محركات. 

 .التككيف لمؤسسة البيداغكجي السمؾ طرؼ مف التخصص حسب كالتطبيقية النظرية الكحدات إختيار يتـ -
 : أشير( 10) تسعة كمدتو التطبيقي التككيف -2

 تطبيقيا تربصا الجامعية، المخابر في تقني معاكف  رتبة لشغل التحضيري  بالتككيف المعنيكف  المتربصكف  يتابع
 حكؿ التربص، نياية تقرير إثره عمى كيعدكف  العالي، التعميـ لقطاع التابعة المؤسسات مصالح بمختمف
 .التككيف ببرنامج عالقة لو مكضكع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الجامعية المكتبات في تقني عكف  رتبة لشغل التربص فترة أثناء التحضيري  التككيف برنامج 
 :أشير( 13) تسعة كمدتو النظري  التككيف -0

 المعامل الساعي الحجم الوحدات الرقم
 1 س 36 الجامعية المكتبات كتسيير تنظيـ 1
س 42 التكثيق تقنيات 2  2 
س 36 كتكجيو إعالـ 3  1 
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س 34 الكثائقي اآللي اإلعالـ 4  1 
س 24 إداري  تحرير 5  1 
س 28 (فرنسية) أجنبية لغات 6  1 

س 200 موعالمج    
 :أشير( 10) تسعة كمدتو التطبيقي التككيف -2

 تربصا الجامعية، المكتبات في تقني عكف  رتبة لشغل التحضيري  بالتككيف المعنيكف  المتربصكف  يتابع
 التربص، نياية تقرير إثره عمى كيعدكف  العالي، التعميـ لقطاع التابعة المؤسسات مصالح بمختمف تطبيقيا
 .التككيف ببرنامج قةعال لو مكضكع حكؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار

 بوعريريج برج جامعة لدى اآللي واإلعالم الرياضيات لكمية
 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في لمؤرخا 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 14 في المؤرخ 244-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .عريريج بك برج جامعة إنشاء

  يــــقـــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة

 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك المتمـ ك المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .- بكعريريج برج جامعة – اآللي اإلعالـ ك الرياضيات لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ – عريريج بك برج جامعة – كالتكنكلكجيا العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المـادة
 اضيات،الري قسـ -
 اآللي، اإلعالـ قسـ -
 العممياتي، البحث قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل عريريج، بك برج جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ يةالرسػم

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المكونة لكمية األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 بوعريريج برج جامعة لدى والكون  األرض وعموم والحياة الطبيعة عموم

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي سكـالمر  بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ فيذيالتن المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 14 في المؤرخ 244-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .عريريج بك برج جامعة اءإنش

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .- بكعريريج برج جامعة – كالككف  األرض كعمكـ كالحياة الطبيعة عمكـ لكمية المككنة األقساـ

 :التالية األقساـ بكعريريج برج جامعة  كالككف  األرض كعمكـ كالحياة الطبيعة عمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المـادة
 البيكلكجية، العمكـ قسـ -
 الفالحية، العمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث درجالت بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل بكعريريج، برج جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيدذ األستا                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة قساماأل إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 بوعريريج برج جامعة لدى والمغات اآلداب لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ يعرب 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 لمادةا سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 14 في المؤرخ 244-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .بكعريريج برج جامعة إنشاء
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  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .- بكعريريج برج جامعة – كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ – عريريج بك برج جامعة – كالمغات اآلداب كمية لدى تنشأ: 2 المـادة
 األجنبية، كالمغات اآلداب قسـ -
 العربي، ألدبكا المغة قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل بكعريريج، برج جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ رارق
 بوعريريج برج جامعة لدى واإلنسانية االجتماعية العموم لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 ككمة،الح أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 14 في المؤرخ 244-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .عريريج بك برج جامعة إنشاء

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ نفيذيالت المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .بكعريريج برج جامعة – كاإلنسانية جتماعيةاال العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ – بكعريريج برج جامعة – كاإلنسانية جتماعيةاال العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة 
 ،جتماعيةاال العمكـ قسـ -
 اإلنسانية، العمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ذاى بتنفيذ يخصو، فيما كل بكعريريج، برج جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــ
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 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 بوعريريج برج جامعة لدى السياسية والعموم الحقوق  لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 مكافقال 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 14 في المؤرخ 244-02 رقـ التنفيذي المرسكـ قتضىبم -
 .بكعريريج برج جامعة إنشاء

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ ؿالمعد  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .- بكعريريج برج جامعة – السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ – عريريج بك برج جامعة – السياسية كالعمكـ الحقكؽ  كمية لدى تنشأ :2 المادة 
 الحقكؽ، قسـ -
 السياسية، العمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 2 ةالمػاد
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل عريريج، بك برج جامعة مدير ك التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في خمؤر  قرار
 بوعريريج برج جامعة لدى والتكنولوجيا العموم لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي رسكـالم بمقتضى -
 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، نظيميابت الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 14 في المؤرخ 244-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
   .عريريج بك برج جامعة إنشاء
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  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك المتمـ ك المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .- بكعريريج برج جامعة – كالتكنكلكجيا العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية ـاألقسا – عريريج بك برج جامعة – كالتكنكلكجيا العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة 
 كالتقنيات، العمكـ قسـ -
 المادة، عمكـ قسـ -
 اإللكتركنيؾ، قسـ -
 اإللكتركميكانيؾ، قسـ -
 المحي ، ىندسة قسـ -
 .المدنية اليندسة قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل بكعريريج، برج جامعة كمدير رجالتد مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة لكمية األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 بوعريريج برج جامعة لدى التسيير وعموم ريةوالتجا االقتصادية العموم

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 مكافقال 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 14 في المؤرخ 244-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .عريريج بك برج جامعة إنشاء

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر المتمـ ك لمعدؿا  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .بكعريريج برج جامعة – التسيير عمـك ك كالتجارية االقتصادية العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 :التالية األقساـ –بكعريريج برج جامعة – التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة 
 اإلقتصادية، العمكـ قسـ -
 التجارية، العمكـ قسـ -
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 .التسيير عمكـ قسـ -
 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف:  10 المػادة

 لنشرةا في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل بكعريريج، برج جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي تعميمال وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2111 مارس 3 في المؤرخ 03 رقم القرار يتمم  2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 بومرداس جامعة  لدى الحقوق  لكمية المكونة األقسام إنشاء والمتضمن

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي عميـالت كزير صالحيات يحدد

 إنشاء كالمتضمف ،0332 جكاف 2 المكافق 0403 صفر 1 في المؤرخ 023-32 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -
 .بكمرداس جامعة

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 جامعة  لدى الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء كالمتضمف 2111 مارس 3في المؤرخ 03 رقـ القرار بمقتضى -
 بكمرداس

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في لمؤرخا 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك المتمـ ك المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .بكمرداس جامعة – الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ

 :التالية األقساـ –بكمرداس جامعة– الحقكؽ  كمية لدى تنشأ :2 المـادة
 العاـ، القانكف  قسـ -
 الخاص، ف القانك  قسـ -
 .السياسية العمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المػادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل بكمرداس، جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــ
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 ،2113 ديسمبر 02في  المؤرخ 003 رقم القرار يعدل 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 معدلال المدية، جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي 

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 -.منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 00-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 المدية، جامعة

 إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي ،2113 ديسمبر 02 في المؤرخ 003 رقـ القرار بمقتضى -
 المعدؿ، المدية، جامعة

  يــــقـــــرر
 

 أعاله، كالمذككر المعدؿ ،2113 ديسمبر 02 في ؤرخالم 003 رقـ بالقرار الممحق الجدكؿ يعدؿ: األولى المادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ في محدد ىك كما

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر: 2 المـادة
 

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدية جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :المعينون  األعضاء – 1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 العممي ثكالبح العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل رئيس الطاىر عبادلية -
 بالمالية المكمف الكزير ممثل عضك سالـ بكعالكي  -
 الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل عضك أحمد لعالكي  -
 المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل عضك يكسف بف بدراني-
 اإلجتماعي الضماف ك كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل عضك دمحم كراش -
 العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل عضك حسيف شفني -
  بالعدؿ المكمف الكزير ممثل عضك دمحم عيساكي  -
 بالتجارة المكمف الكزير ممثمة عضك سميمة خالـ -
 اإلستثمار ترقية ك كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات ك بالصناعة المكمف الكزير ممثمة عضك فريدة سممي بف -
 كالمدنية كالبيئة العمرانية بالتييئة المكمف الكزير ممثل عضك حمزة فارسي -
 باإلتصاؿ المكمف الكزير ممثل عضك إبراىيـ زايير -
 الكالي ممثل عضك مصطفى أقامير -

 

 ."..........................................تغيير بدكف  كالباقي...................................... "
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 ،2101 ديسمبر 00فيى المؤرخ 122 رقم القرار يعدل 2102 أكتوبر 04 في مؤرخ قرار
 0الجزائر جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي 

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 بتنظيـ ،المتعمق0324 أكت 02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ 213-24 رقـ المرسكـ بمقتضى -

 منو، 0 المادة سيما ال المعدؿ، سيرىا، ك الجزائر جامعة

 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير اتصالحي يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2101 جكيمية 04 المكافق 0400 شعباف 2 في المؤرخ 020-01 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -
 الجزائر، جامعة تسمية تغيير

 إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي ،2101 ديسمبر 00 في المؤرخ 122 رقـ القرار بمقتضى -
 ،0الجزائر جامعة

  يــــقـــــرر
 

 ىك كما أعاله، كالمذككر 2101 ديسمبر 00 في المؤرخ 122 رقـ بالقرار الممحق الجدكؿ يعدؿ: األولى المادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ في محدد

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر: 2 المـادة
 

 2102 أكتوبر 04 في الجزائرب حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1الجزائر جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة

 :المعينون  األعضاء – 1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل رئيس الطاىر عبادلية -
 بالمالية المكمف الكزير ممثل عضك رابح بكشارب -
 الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل عضك سميماف مصباح-
 المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل عضك الديف عز براىيمي -
 اإلجتماعي كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل عضك مصطفى مكىكبي -
 العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل عضك عمر بايك -
صالح كالسكاف بالصحة المكمف الكزير ممثل عضك الديف خير اتخمف -   المستشفيات كا 
 كاألكقاؼ الدينية بالشؤكف  المكمف الكزير ممثل عضك األمير القادر عبد خياطي -
 الكالي ممثل عضك رابح مقداد -

 
 ."..........................................تغيير بدكف  كالباقي...................................... "

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 لنيل التكوين لضمان العاليين والتكوين التعميم مؤسسات تأىيل يتضمن 2102 أكتوبر 01 في مؤرخ قرار
 2013-2012 الجامعية لمسنة المفتوحة المناصب عدد ويحدد المتخصص التدرج بعد ما التكوين شيادة

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 كالمتعمق 0332 أكت 01 المكافق 0402 الثاني ربيع 24 في المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 00ك 12 المادتاف سيما ال كالمتمـ، المعدؿ الجامعي، كالتأىيل المتخصص التدرج بعد كما الدكتكراه يف بالتككيف
 منو،

   .كالشرؽ  كالكس  لمغرب الجامعية لممؤسسات الندكات محاضر عمى كبناء -
  يــــقـــــرر

 

 بعد ما التككيف شيادة لنيل يفالتكك  لضماف ذكرىا اآلتي العالييف التككيف ك التعميـ مؤسسات تؤىل :األولى المادة
 :المتخصص التدرج

 العمـك جامعة مستغانـ، تممساف، عنابة، كالتكنكلكجيا، لمعمكـ بكمديف ىكاري  جامعة:  الجامعات -0
 .بشار بكىراف، كالتكنكلكجيا

 التجارية العمكـ في العميا الكطنية المدرسة التجارية، العميا الدراسات مدرسة: كالمعاىد المدارس -2
 التكنكلكجي التعميـ ألساتذة العميا الكطنية المدرسة مبحرية،ل العميا الكطنية المدرسة الية،كالم

 .بالقبة لألساتذة العميا المدرسة بكىراف،

 .كالتقني العممي اإلعالـ في البحث مركز: البحث مراكز -0

 الجامعية السنة بعنكاف المتخصص التدرج بعد ما شيادة لنيل لمتككيف المفتكحة المناصب عدد يحدد :2 المـادة
 مف تخصص لكل ك أعاله المذككرة العالي التعميـ مؤسسات مف مؤسسة لكل ،2102-2100

 .القرار بيذا المرفق الممحق في المعنية، التخصصات
 الممحق، في المذككرة المؤسسات كمدراء كالتككيف كالبحث التدرج عبد لما الدراسات مديرة السيدة تكمف: 0 المـادة

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو مافي كل
 

 2102 أكتوبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Université des Sciences et des Technologies Houari Boumedienne 
 

Domaine Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

TEC 

H Génie civil M sécurité du bati KHARCHI Fattoum 15 

 
 

H 

Electreotechnique : Système de 
Production et Transports de l’El’ctricité 
Option : Réseaux d’énergie Electrique 

 
HADJOUT Larbi 

 
12 

SE H Physique : Sécurité Nucléaire TALEB Abdelouahab 15 

MI R Mathématiques Appliquées : Acutariat BOUKHETALA Kamel 20 
 

NB : La présentation annexe annule et remplace la précédente de l’arrêté N° 344 du 16 Octobre 2012. 
 

Université des Sciences et des Technologies Houari Boumedienne 
 

Domaine Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

TEC 

H Génie civil M sécurité du bati KHARCHI Fattoum 15 

H 
Electreotechnique : Système de 

Production et Transports de l’El’ctricité 
Option : Réseaux d’énergie Electrique 

 
HADJOUT Larbi 

 
12 
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EHEC Ex : INC 
 

Domaine Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

 
 
 

SEGC 

R Management : Management des 
ressources humaines et communication 

CHABANI Smaïn 35 

R Audit financière et comptabilité ABDESSLAM Saadi 35 

R Finance et comptabilité CHENOUFI Noureddine 35 

R Management des entreprises BOUACHICHE Sebti 35 
 

ENS Kouba 
 

Domaine Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

 
TEC 

 
H 

Internet pour développer 
l’enseignement à distance en Algégie 

Nesba Ali 12 

 

ENSM 
 

Domaine Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

TEC R Administration Maritimes 
MOHAMED CHERIF 

Fatima Zohar 
12 

 

CERIST 
 

Domaine Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

TEC R Sécurité informatique Omar NOUALI 18 
 

Université d’Annaba 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

SEGC Gestion H Comptabilité financière et audit DJAOUAHDOU Réda 30 
 

Université de Tlemcen 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

SNV Médecine H 
Nutrition et régulation du 

système hormonal 
BENDEDDOUCHE 

Ahmed Salih 
20 

 

Université des Sciences et des Technologie d’Oran 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

TEC Génie 
maritime 

H 
Conception et modélisation de 

la structure du navire 
SEREIR Zouaoui 6 

 

Université de Mostaganem 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

 
 

TEC 

 
Technologie 

 
H 
 

Management qualité hygiène 
sécurité environnement dans 

le domaine des hydrocarbures 

 
ADDOU Ahmed 

 
20 

Sciences de 
la métrologie 

H Métrologie et qualité BELHAKEM Mostefa 15 

 
 

SSH 

Sociologie H 
Education et promotion de la 

santé 
HADJ SMAHA Djilali 12 

Langue et 
littérature 

arabe 
H 

 
 اللغة و التواصل في الوسط المهني

BENYOUCHOU Djilali 15 

Sciences 
commerciales 

H Management des MPE YOUCEFI Rachid 20 

 

Université de Béchar 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

SSH Management H إدارة اآلعمال BOUDI Abdelkader 20 
 

ENSET 
 

Domaine Filière Nature Intitulé de la PG Responsible de la PG Postes ouverts 

TEC 
Génie 

Mécanique 
H 
 

Management des risques et de 
la Sécurité industrielle 

BENAMAR Ali 20 

SSH Management 
 
R 
 

Formation de formateurs dan 
le milieu de l’entreprise, des 

collectivités et services 
BENZIANE Abdelbaki 20 
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 2102 جويمية 01 المؤرخ في 030 رقم القرار يتمم و يعدل 2102 أكتوبر 17 في مؤرخ قرار
 الدكتوراه يادةش الحصول عمى أجل من الثالث الطور في التكوين تنظيم يحدد الذي

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات ديحد

 أجل مف الثالث الطكر في التككيف تنظيـ يحدد كالذي 2102 جكيمية 01 في المؤرخ 030 رقـ القرار بمقتضى -
 .الدكتكراه شيادة عمى الحصكؿ

  يــــقـــــرر
 2102 جكيمية 01 في المؤرخ 030 رقـ القرار أحكاـ بعض كتتميـ تعديل إلى القرار ىذا ييدؼ :األولى المادة

 .أعاله المذككر
 المذككر 2102 جكيمية 01 في المؤرخ 030 رقـ القرار مف 02ك 3ك 2ك 1ك 1 المكاد أحاـ تعدؿ :2 المـادة

 :يأتي كما تحرر ك أعاله
 التككيف في تخصص لكل" الدكتكراه في تككيف لجنة"  مؤىمة عاؿ تعميـ مؤسسة كل مستكى  عمى تنشأ :1 المادة

 .الثالث الطكر في
 محاضر أستاذ أستاذ،) العالي المصف ذكي  مف باحثيف أساتذة مف الدكتكراه في لتككيف لجنة تتشكل: 1 المـادة

 .الثالث الطكر في التككيف فتح اقترحكا كالذيف المؤىمة المؤسسة إلى ينتمكف " ( أ" قسـ
 التعميـ مؤسسة نفس مف مؤىميف احثيفب ك باحثيف أساتذة لتضـ الدكتكراه في التككيف لجنة تكسيع يمكف
 .خارجيا مف أك المؤىمة العالي

 : يأتي بما الدكتكراه في التككيف لجنة تكمف: 2 المادة
 لممسابق، التسجيل في الحق تمنح التي الماستر شيادات تحديد 

 لممترشحيف، أكلي انتقاء بإجراء تسمح كالتي بالمسابقة، لإللتحاؽ البيداغكجية الشركط كضع 

 الترشح، ممفات راسةد 

 لممسابقة، الكتابية اإلختبارات تحضير 

 المسابقة، اختبارات تنظيـ في السرية قكاعد احتراـ عمى السير 

 النتائج، عف اإلعالف غاية إلى المعنية اإلدارية المصالح مع بالتنسيق كمتابعتيا، المسابقة تنظيـ ضماف 

 ميـ،تقيي ك التككيف خالؿ الدكتكراه طمبة متابعة ضماف 

 الدكتكراه، أطركحة عمى المشرؼ طرؼ مف المقترح البحث مكضكع حكؿ الرأي إبداء 

 مقرريف، كاقتراح الدكتكراه، أطركحة مناقشة لجنة تشكيمة حكؿ الرأي إبداء  

 التككيف، عممية في المشاركيف األساتذة حركية تنظيـ 

 التككيف، في الشركاء مع التنسيق ضماف 

 (كرشات حمقات، محاضرات،) الدكتكراه طمبة لفائدة لمبحث لمتككيف شكل بأي المبادرة... 

 .متتالية سنكات( 10) بثالث الدكتكراه أطركحة تحضير مدة تحدد: 3 المادة       
 بإقتراح( 12) سنتيف إلى( 10) كاحدة سنة إضافة إستثنائية، كبصفة يرخص أف المؤسسة لرئيس يمكف
 لممجمس طمبا يقدـ الذي الدكتكراه أطركحة عمى المشرؼ رؼط مف معمل رأي بعد ك العممي، المجمس مف

 .الدكتكاره في التككيف لمجنة ك المعممي
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 ماستر في الترتيب ،0 ماستر في التطكر) لممترشح الجامعي المسار بتقييـ الترشح ممف دراسة تسمح: 02 المادة      
 البيداغكجية لمشركط المستكفيف ممترشحيفل أكلي إنتقاء كبإجراء ،...( السابق المسار المذكرة، نكعية ،2

 .الدكتكراه في التككيف لجنة طرؼ مف مسبقا المحددة
 : التالية المعايير أساس عمى الممفات دراسة تتـ
 المترشح، إليو يتقدـ الذي الثالث الطكر تخصص ك الماستر تخصص بيف المالءمة 

 الثاني، الطكر في عميو المحصل العاـ المعدؿ 

 نعداـ الثاني الطكر خالؿ الطالب تدرج في اإلنتظاـ  الرسكب، كا 

  الماستر شيادة المرفقة المكتسبة كالمؤىالت لممعارؼ الكصفية الكثيقة في الكاردة المالحظات محتكى. 

 .القرار ليذا المرفق الممحق في األكلى المرحمة ىذه في اإلنتقاء كيفيات تحجج
 أعاله المذككر 2102 جكيمية 01 في المؤرخ 030 رقـ رارالق مف 00 المادة أحكاـ كتتمـ تعدؿ :0 المادة

 : يأتي كما كتحرر
 الماستر، في التككيف تخصصات أك تخصص حكؿ الكتابية اإلختبارات تتمحكر :00 المادة

 عمى يساكي، لممسابقة الكتابية اإلختبارات بإجتياز ليـ كالمسمكح المنتقيف المترشحيف عدد يككف  أف يجب
 .المفتكحة المناصب عدد ضعفي األقل،
 إلجتياز المقبكليف لممترشحيف األقصى العدد تحديد في الصالحيات كل الدكتكراه في التككيف لمجنة

 . األخرى  التخصصات خصكصية ك المترشحيف عدد مراعاة مع لممسابقة، الكتابية اإلختبارات
 0مكرر 00ك مكرر 00 بالمكاد هأعال المذككر 2102 جكيمية 01 في المؤرخ 030 رقـ القرار يتمـ :4 المادة

 : يأتي كما كتحرر
 : يمي لما كفقا اإلستحقاؽ درجة حسب لممترشحيف النيائي الترتيب يحدد:  مكرر 00 المادة
 31 الممف، لدراسة تبعا عمييا المحصل العالمة مف 

 31 لممسابقة الكتابية اإلختبارات في عمييا المحصل العالمة مف. 

 (.الميسانس) األكؿ الطكر في مسارىـ أساس عمى الترتيب في المتساكيف فالمترشحي بيف الفصل يتـ 

 مباشرة الثالث الطكر في بالتككيف اإللتحاؽ مسابقة في الناجحيف المترشحيف عمى يجب: 0 مكرر 00 لمادةا
 لتاريخ المكالية يكما( 03) عشرة خمسة أقصاه أجل في كاحدة جامعية مؤسسة مستكى  عمى تسجيميـ عممية
 .النتائج عف النيائي عالفاإل

 يأتي كما كتحرر, اعاله المذككر ،2102 جكيمية 01 في المؤرخ 030 رقـ القرار مف 02 المادة تعدؿ :3 المادة
: 

 في التككيف لجنة أماـ أعمالو تقدـ عف عرضا بإنتظاـ يقدـ أف الدكتكراه طالب عمى يجب :02 المـادة
 .الدكتكراه

 .الثالثة السنة نياية عقب إال ركحةاألط مناقشة تتـ أف يمكف ال
 لـ ك الثالثة السنة عقب أطركحتو مناقشة مف يتمكف لـ الذي المترشح الثالث الطكر في التككيف مف يقصى

 .لذلؾ طمبا يقدـ لـ أك ترخيص عمى يتحصل
 الممحق، في كرةالمذك المؤسسات كمدراء كالتككيف كالبحث التدرج عبد لما الدراسات مديرة السيدة تكمف: 1 المادة

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في القرار ىذا ينشر :1 المادة

 2102 أكتوبر 01 في بالجزائر حرر           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                        

 حراوبية رشيد األستاذ                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الممفات دراسة أساس عمى لممترشحين األول اإلنتقاء كيفيات يحدد ممحق
 : المترشح ممف تكوين -0

 : الممف يتضمف
 الترشح، دكافع رسالة 

 البكالكريا، شيادة عف عمييا مصادؽ نسخة 

 ( كماستر ليسانس)  الثاني الطكر كشيادة األكؿ الطكر شيادة مف كل عف نسخة، 

 الثاني، كالطكر األكؿ الطكر مف لكل النقاط كشكؼ عف نسخة 

 الماستر، لدبمكـ المرفقة المكتسبة كالمؤىالت لممعارؼ الكصفية الكثيقة عف نسخة 

 العامميف، لممترشحيف المستخدمة الييئة مف ترخيص 

 المترشح عنكاف يحمل بريدي بطابع ظرؼ 

 :الترشح ممفات تمقي -2

 مف قبمية بصفة الماستر شيادات تحديد يجب( د.ـ.ؿ دكتكراه) الثالث الطكر في بالتككيف افمتحاؽ قصد
 .الدكتكراه في التككيف لجنة قبل
 كفي بالتككيف، اإللتحاؽ مسابقة في بالمشاركة تسمح التي الماستر تخصصات التككيف عرض يحدد
 .ذلؾ في المعتمدة ساسيةاأل الكحدات تحديد يتكجب فإنو أخرى  حاالت

 .لممترشحين األولي اإلنتقاء:  الترشح ممفات دراسة -0

 : مرحمتيف عبر تتـ
 : د.ـ.ؿ نظاـ إطار في ماستر – ليسانس مسار ذكي  لممترشحيف األكلي اإلنتقاء – أوال

 عمييا المحصل العالمة ضرب حاصل تمثل التي ك" ع" العالمة أساس عمى أكؿ ترتيب إجراء يتـ:  0 مرحمة
          .دفعتو في المترشح ترتيب يراعي" ر" تصحيحي معامل في(  2 ـ+  0ـ)   الماستر طكر خالؿ

                           2       

 
 

 : يمي كما" ر" المعامل يعرؼ
 األكائل، %01 لمػػػػػ لممترشحيف بالنسبة 0011=  ر

 لتاليف،ا %23 لمػػػػػ لممترشحيف بالنسبة 1021=  ر
 التاليف، %01 لمػػػػػ لممترشحيف بالنسبة 1011=  ر
 التاليف، %23 لمػػػػػ لممترشحيف بالنسبة 1011=  ر
 المتبقيف، %01 لمػػػػػ لممترشحيف بالنسبة 1031=  ر

 طكر في عمييا المحصل العالمة ضرب حاصل تساكي  التي" ص" العالمة أساس عمى التقييـ يتـ:  2 مرحمة
 .لممترشح البيداغكجي بالمسار عالقة ذي"  ق"  تصحيحي معامل في" ع" الماستر

 ىػػػ  x  ع=  ص

 : يمي كما" ىػػ" المعامل يعرؼ
 سنة، إعادة كال إستدراؾ كال تعكيض بدكف  المقبكؿ لمطالب 0011=  ىػػ

 سنة، إعادة كال إستدراؾ دكف  كمف بتعكيض المقبكؿ لمطالب 1021=  ىػػ
 سنة، إعادة دكف  كمف بإستدراؾ المقبكؿ لمطالب 1011=  ىػػ
 السنة، المعيد المقبكؿ لمطالب 1041=  ىػػ

= ع  
 ) ـ0 + ـ 2 (

2 

x ر 
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 .لمممف النيائية العالمة 21/ص العالمة تمثل
 :ماستر كشيادة دكلة ميندس شيادة عمى الحائزيف لممترشحيف األكلي اإلنتقاء –ثانيا
  : التالية القاعدة كفق العاـ المعدؿ حساب يتـ

 مذكرة عالمة( + %41 بنسبة) الخامسة لمسنة العاـ المعدؿ( + %41 بنسة) الرابعة لمسنة العاـ المعدؿ
 (%21 بنسبة التككيف ممحق أك) 2 الماستر

 

 مف الفئة ىذه تخضع: بيا كمعترؼ معادلة أجنبية ماستر شيادة عمى الحائزيف لممترشحيف األكلي اإلنتقاء –ثالثا
 لجنة تقرر كاإلستثنائية الخاصة الحاالت كفي المعدالت، كحساب الترتيب ،اإلنتقاء إجراءات لنفس المترشحيف
 .شأنيا في الدكتكراه في التككيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2101 جويمية 01 في المؤرخ 240 رقم القرار يعدل 2102 أكتوبر 01 في مؤرخ قرار
 تبسة جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 إنشاء كالمتضمف ،2113 جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 12-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 منو، 2 المادة سيما ال تبسة، جامعة

 إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي ،2101 جكيمية 01 في المؤرخ 240 رقـ القرار بمقتضى -
 تبسة، جامعة

  يــــقـــــرر
 ىك كما أعاله، كالمذككر ،2101 جكيمية 01 في المؤرخ 240 رقـ بالقرار الممحق الجدكؿ يعدؿ :األولى المادة

 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ في محدد
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر: 2 المـادة

 2102 أكتوبر 01 في بالجزائر حرر           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                        

 حراوبية رشيد األستاذ                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تبسة جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :المعينون  األعضاء – 1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل رئيس الطاىر عبيد بف -
 بالمالية المكمف الكزير ممثل عضك الكريـ عبد بكسناف -
 الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل عضك كماؿ زيد -
 المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل عضك فتيحة بكحالسة -
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 اإلجتماعي كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل عضك الناصر عبد ركابح -
 العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل عضك صالح قدكار بف -
 األختاـ حافظ بالعدؿ المكمف الكزير ممثل عضك اإلسالـ سيف رحماني بف -
 بالتجارة المكمف الكزير ممثل عضك المطيف عبد عيشاكي  -
 اإلستثمار كترقيةكالمتكسطة   الصغيرة كالمؤسسات بالصناعة المكمف الكزير ممثل عضك العزيز عبد حراث -
 كالمدينة البيئة ك العمرانية بالتييئة المكمف الكزير ممثل عضك الصمد عبد ذكيب -
 كالمناجـ بالطاقة المكمف الكزير ممثل عضك رقية تركي بف -
 بالثقافة المكمف الكزير ممثل عضك جيالني زبدة -
 باإلتصاؿ المكمف الكزير ممثل عضك هللا عبد سبتي بف -
 الكالي ممثل عضك ياسيف قكادرية -

 .".................................تغيير بدكف  كالباقي................................"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2102 جويمية 22 في المؤرخ 014 رقم القرار ويتمم يعدل 2102 أكتوبر 01 في مؤرخ قرار
 أكتوبر دورة( اإلقامة) الطبية الخاصة بالدراسات االلتحاق مسابقات تواريخ يحدد الذي

 البميدة بجامعة الطب لكمية
 العممي، والبحث العالي التعميم يروز  إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي ـالتعمي كزير صالحيات يحدد

 الخاصة، الطبية بالدراسات التككيف شركط يحدد الذي ،2110 جكيمية 02 في المؤرخ 334 رقـ القرار بمقتضى -
 كالمتمـ، المعدؿ

 الطبية بالدراسات اإللتحاؽ مسابقات تكاريخ يحدد الذي 2102 جكيمية 22 في المؤرخ 014 رقـ القرار بمقتضى -
 .2102 أكتكبر دكرة( اإلقامة) الخاصة

  يــــقـــــرر
  

 كالمذككر المتمـ ك العدؿ ،2110 جكيمية 02 في المؤرخ 334 القرار مف 2 المادة ألحكاـ طبقا :األولى المادة
 اإلقامة) الخاصة الطبية بالدراسات اإللتحاؽ مسابقات تكاريخ تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله
 .البميدة بجامعة الطب لكمية بالنسبة

 أكتكبر 23 كالخميس أكتكبر 24 األربعاء بيكمي الطبية التخصصات في المسابقات تكاريخ تحدد :2 لمـادةا
2102. 

 العممي كالبحث العالي التعميـ بكزارة التككيف ك كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة تكمف  :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ ويخص فيما كل البميدة، بجامعة الطب كمية عميد كالسيد
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 01 في بالجزائر حرر           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                        

 حراوبية رشيد األستاذ                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تعيين يتضمن 2102 أكتوبر 01 في مؤرخ قرار
 المتواصل التكوين جامعة توجيو مجمس أعضاء

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 كالمتضمف ،0331 ماي 21 المكافق 0401 القعدة ذي 2 في المؤرخ 043-31 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 00 المادة سيما ال كعمميا، كتنظيميا المتكاصل التككيف جامعة إنشاء

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي عميـالت كزير صالحيات يحدد

 

  يــــقـــــرر
 

 0401 القعدة ذي 2 في المؤرخ 043-31 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 00 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 : يأتي كما المتكاصل التككيف جامعة مجمس تشكيمة تحدد  ،0331 ماي 21 المكافق

 رئيسا،      العممي، كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل الطاىر حجار -
  بالمالية، المكمف الكزير ممثمة فمة بكرـز -
 الكطنية، بالتربية المكمف الكزير ممثل ميمكد زياف -
 العمكمية، بالكظيفة المكمف الكزير ممثل زىرة زيبرة -
 المينييف، كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل زينب عيكني -
 بالصناعة، المكمف الكزير ممثل مراد حامدي -
 العممكمية، باألشغاؿ المكمف الكزير ممثل حميدة دحمكف  -
 اإلجتماعي كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثمة سامية مكمف -
  كالرياضة، بالشباب الكزير ممثل حسيف منصكري  -
 بكمرداس، جامعة مديرة كيزة شريفي -
 قسنطينة، جامعة مدير الحميد عبد جككف  -
 تممساف، جامعة مدير الديف نكر غكالي -
 الشباب، تشغيل لدعـ الكطنية الككالة عف ممثل مبركؾ بالؿ -
 الدائميف، األساتذة عف منتخب ممثل جماؿ صنياجي -
 المشاركيف، األساتذة عف منتخب ممثل أميف عادؿ قكيدري  -
 المصالح، كعماؿ لتقنييفكا اإلداريف المكظفيف عف ممثل أحمد بكىالي -

 

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :2 المـادة
 2102 أكتوبر 01 في بالجزائر حرر           

 العممي حثوالب العالي التعميم وزير                                                                                        
 حراوبية رشيد األستاذ                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  نتائج إعالن يتضمن 2102 أكتوبر 20 في مؤرخ قرار
 الباحثين لتقييم الوطنية لمجنة عشرة الدورة الثالثة

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
  ،2112 ماي 0 المكافق 0423 الثاني ربيع 21 في المؤرخ 000-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الدائـ، بالباحث الخاص األساسي القانكف  المتضمف
 حثيفالبا لتقييـ الكطنية المجنة تنظيـ يحدد الذي ،2113 ديسمبر 24 في المؤرخ 24 رقـ القرار بمقتضى -

 كسيرىا،
 الباحثيف، لتقييـ الكطنية المجنة تشكيمة المتضمف ،2113 ديسمبر 24 في المؤرخ 24 رقـ القرار بمقتضى -
 ،2102 سبتمبر 20 في المنعقدة عشرة الثالثة دكرتيا في الباحثيف لتقييـ الكطنية المجنة مصادقة عمى كبناء -

 فركعيا، إجتماعات محاضر عمى
  يــــقـــــرر

 

 .بحث مدير رتبة لشغل مؤىمكف  أسماؤىـ اآلتية المترشحكف  يعتبر :األولى المادة
 :  واإلنسانية جتماعيةاال العموم فرع* 

 التنمية، أجل مف المطبق اإلقتصاد في البحث مركز صايب دمحم ميزات -
 :  الحياة و الكون  األرض، عموم فرع* 

 الفضائية، التقنيات مركز القادر عبد منداس -
 :  التكنولوجيا و لعموما فرع* 

 لمطاقكية، النكاقل نصف تكنكلكجيات في البحث مركز رشيد بمقادة -
 .المتطكرة التكنكلكجيات تنمية مركز جماؿ بكشفرة -

 ". أ" قسـ بحث أستاذ رتبة لشغل مؤىمكف  أسماؤىـ اآلتية المترشحكف  يعتبر :2 المـادة
  :التكنولوجيا و العموم فرع* 

 المتطكرة، التكنكلكجيات تنمية كزمر  عمي ميدكـ -
 الطابع ذات العمكمية المؤسسات كمديري  التكنكلكجي كالتطكير العممي لمبحث العاـ المدير يكمف :0 المــادة

 القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الجزائرية الفضائية لمككالة العاـ كالمدير المعنييف كالتكنكلكجي العممي
 .تكقيعو تاريخ مف ابتداء مفعكلو يسري  الذي

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :4 المـادة
 

 2102 أكتوبر 20 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
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 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 24 في مؤرخ قرار
 2 قسنطينة جامعة لدى واالجتماعية اإلنسانية العموم لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 قالمكاف 0400 محـر 0 في المؤرخ 410-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .2 قسنطينة جامعة إنشاء
  يــــقـــــرر

 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك المتمـ ك المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .-2 قسنطينة جامعة – جتماعيةاال ك اإلنسانية العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ -2 قسنطينة جامعة – جتماعيةاال ك اإلنسانية العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المـادة
 التاريخ، قسـ -
 اإلجتماع، عمـ قسـ -
 .الفمسفة قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج عدب لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 24 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 24 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة جامعة ىلد الطب المكونة لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات حددي
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 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 412-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .0 قسنطينة جامعة إنشاء

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ ه،أعال كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .-0قسنطينة جامعة – الطب لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ -0 قسنطينة جامعة – الطب كمية لدى تنشأ: 12 المػادة 
 الطب، قسـ -
 الصيدلة، قسـ -
 .األسناف جراحة قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف لبحثكا التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف:  10 المػادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 24 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية داألستاذ رشي                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة لكمية األقسام شاءإن يتضمن 2102 أكتوبر 24 في مؤرخ قرار
 2 قسنطينة جامعة لدى التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ فيذيالتن المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ سيرىا،ك  بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 410-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .2 قسنطينة جامعة إنشاء
  يــــقـــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .-2 قسنطينة جامعة – التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 :التالية األقساـ -2 قسنطينة معةجا – التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المػادة
 اإلقتصادية، العمكـ قسـ -
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 التجارية، العمكـ قسـ -
 .التسيير عمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المػادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2 قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 24 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 24 في مؤرخ قرار
 2 سطيف جامعة  لدى واالجتماعية اإلنسانية العموم لكمية

 

 ممي،الع والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ تضىبمق -

 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 414-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .2 سطيف جامعة إنشاء
  يــــقـــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا:  األكلى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك المتمـ، ك المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .-2 سطيف جامعة – جتماعيةاال ك اإلنسانية العمكـ ةلكمي المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ -2 سطيف جامعة – جتماعيةاال ك اإلنسانية العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المػادة
 اإلجتماع، عمـ قسـ -
 اآلثار، كعمـ التاريخ قسـ -
 .كاإلتصاؿ اإلعالـ عمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما تالدراسا مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المػادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2 سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 24 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
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 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 24 في مؤرخ قرار
 2 سطيف جامعة لدى السياسية والعموم الحقوق  لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك معدؿال كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 414-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .2 سطيف جامعة إنشاء
  يــــقـــــرر

 

 ثانيةال جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا:  األكلى المادة

 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .-2سطيف جامعة – السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ -2سطيف جامعة – السياسية كالعمكـ الحقكؽ  كمية لدى تنشأ: 2 المػادة
 الحقكؽ، قسـ -
 السياسية، لعمكـا قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المػادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 24 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 24 في مؤرخ رقرا
 2 سطيف جامعة لدى والمغات اآلداب المكونة لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، يابتنظيم الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
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 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 414-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .2سطيف جامعة إنشاء

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا:  األكلى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك المتمـ، ك المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .-2 سطيف جامعة – المغات ك اآلداب لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ -2 سطيف جامعة – المغات ك اآلداب كمية لدى تنشأ: 2 المػادة
 عربي،ال كاألدب المغة قسـ -
 الفرنسي، األدب قسـ -
 اإلنجميزي، كاألدب المغة قسـ -
 .الترجمة قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المػادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2 سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 

 2102 أكتوبر 24 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 2102 أكتوبر 22 في مؤرخ قرار
 األغواط جامعة إدارة مجمس ألعضاء

 

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 تضمفكالم ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 211-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 0 المادة سيما ال المعدؿ، األغكاط، جامعة إنشاء لمتضمفكا
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

   منو 02 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
  يــــقـــــرر

 

 الثانية جمادى 14 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 02 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ ، أعاله كالمذككر كالمتمـ المعدؿ 2110 أكت 20 المكافق 0424
 .األغكاط جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة

 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق األغكاط جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد: 2 المـادة
 بتنفيذ يخصو فيما كل األغكاط، جامعة كمدير كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف: 0 المـادة

 .العالي لمتعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا
 

 2102 أكتوبر 22 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 157

 

 األغواط جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :نون يالمع ءألعضاا-0

 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل رئيس الطاىر دمحم حميالت -

 بالمالية المكمف الكزير ممثل عضك كماؿ مصطفى دمحم حميدة بف -
 المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل عضك رابح خالفي -
 العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل كعض دمحم رقية بف -
 الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل عضك القادر عبد زارب -
 اإلجتماعي كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل عضك عمي رحمكف  -
 األختاـ حافظ بالعدؿ، المكمف الكزير ممثل عضك العزيز عبد خميس -
 بالتجارة المكمف الكزير ممثل عضك الساسي بيتر -
 اإلستثمار كترقية كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات بالصناعة المكمف الكزير ممثل عضك حسيف أعمير -
 الكالي ممثل عضك عامر عتيق -

 

 :المنتخبون  األعضاء -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 التكنكلكجيا لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك مشري  كيكص -

 العمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك الكريـ عبد اري طي -
 كالمغات اآلداب لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك مسعكد صحراكي  -
 كاالجتماعية اإلنسانية العمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك ميمكد حميدات -
 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل عضك بكدالي عكف  بف -
 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل عضك لعجاؿ مداني -
 الخدمات كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل عضك الطيب مقدـ -
 الخدمات كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل عضك بشير خميفة -
 الطمبة عف منتخب ممثل عضك إسماعيل السكفي -
 الطمبة عف منتخب ممثل عضك صفراني ي سبخاك  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القائمة يحدد 2102 أكتوبر 22 في مؤرخ قرار
 ادرار جامعة إدارة مجمس اإلسمية ألعضاء

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، عضاءأ  تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 2 المادة سيما ال ، المتمـ ك المعدؿ أدرار، جامعة ءإنشا كالمتضمف
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

   منو 02 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
  يــــقـــــرر

 



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 158

 

 الثانية جمادى 14 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 02 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ ، أعاله كالمذككر كالمتمـ المعدؿ 2110 أكت 20 المكافق 0424
 .أدرار جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة

 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق أدرار جامعة إدارة مجمس ألعضاء ميةاإلس القائمة تحدد: 2 المـادة
 ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل أدرار، جامعة كمدير كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف: 0 المـادة

 .العالي لمتعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار
 

 2102 أكتوبر 22 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أدرار جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :نون يالمع األعضاء

 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل رئيس العربي شاىد -

 بالمالية المكمف الكزير ممثل عضك فرحات معمري  -
 المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل عضك سميماف قطاي -
 العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل عضك الرزاؽ عبد عفيصة -
 الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل عضك العالي عبد لحبيب -
 اإلجتماعي كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل عضك لعمري  بكلعراس -
 األختاـ حافظ بالعدؿ المكمف الكزير ممثل عضك سميماف قدكر -
 تصاؿكاإل اإلعالـ كالتكنكلكجيا بالبريد المكمف الكزير ممثل عضك القادر عبد بركات -
 كالمناجـ بالطاقة المكمف الكزير ممثل عضك مسعكد مسالة -
 الريفية كالتنمية بالفالحة المكمف الكزير ممثل عضك الديف نكر صاكلي -
 بالتجارة  المكمف الكزير ممثل عضك نجيـ بمجنة -
 كاألكقاؼ الدينية بالشؤكف  المكمف الكزير ممثل عضك أكيدير محند مشناف -
 الكالي ممثل عضك مكسى ىزيل -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العطل رزنامة يتضمن 2102 أكتوبر 30 في مؤرخ قرار
 2100-2102 الجامعية لمسنة الجامعية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

  الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير ياتصالح يحدد

 ،2112 ماي 10 المكافق 0423 الثاني ربيع 21 في المؤرخ 023-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
  الجامعي، اإلستشفائي الباحث باألستاذ الخاص األساسي القانكف  كالمتضمف

 ،2112 ماي 10 المكافق 0423 الثاني ربيع 21 في المؤرخ 023-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 الباحث، باألستاذ الخاص األساسي القانكف  كالمتضمف

 . الجامعية الشيادات لنيل الدراسات لنظاـ المنظمة المراسيـ بمقتضى -
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  يــــقـــــرر
 

 مف إبتداءا الشتاء لفصل بالنسبة 2100-2102 الجامعية لمسنة الفصمية الجامعية العطمة تحدد: األولى المادة
 صباحا،  2100 جانفي 11 األحد يكـ إلى مساء 2102 ديسمبر 21 الخميس كـي

 يـك مف إبتداءا الربيع لفصل بالنسبة 2100-2102 الجامعية لمسنة الفصمية الجامعية العطمة تحدد: 2 المـادة
 صباحا،  2100 أفريل 11 األحد يكـ إلى مساء 2102 مارس 20 الخميس

 يكـ مف إبتداءا الصيف لفصل بالنسبة 2100-2102 الجامعية لمسنة الفصمية يةالجامع العطمة تحدد :0 المـادة
 صباحا،  2100 سبتمبر 10 األحد يكـ إلى مساء 2102 جكيمية 14 الخميس

 .المصالح كأعكاف كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عمى اإلجراءات ىذه تطبق ال: 4 المـادة
 .كالبحث العممي العالي لتعميـلكزارة ا سػميةالر  النشرة في القرار ىذا ينشر :3 المـادة

 2102 أكتوبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي عميمالت وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 0سطيف جامعة لدى التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم لكمية

 

 ممي،الع والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

  الحككمة، أعضاء تعييف
 كالمتضمف ،0323 أكت 0 المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 041-23 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 .كالمتمـ المعدؿ ،0سطيف جامعة إنشاء
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

   .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، يابتنظيم الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
  يــــقـــــرر

 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0سطيف جامعة – التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ لكمية المككنة ـاألقسا

 : التالية األقساـ- 0سطيف جامعة – التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
 اإلقتصادية، العمكـ قسـ -
 التجارية، العمكـ قسـ -
 .التسيير عمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 160

 

  األقسام نشاءإ يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 0سطيف جامعة لدى الطب المكونة لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 041-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .كالمتمـ المعدؿ ،0 سطيف جامعة إنشاء كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

   .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
  يــــقـــــرر

 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0سطيف جامعة – الطب لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ 0سطيف جامعة – الطب كمية لدى تنشأ :2 المادة
  الطب، قسـ -
 الصيدلة، قسـ -
 .ألسناف جراحة قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة لسيدةا مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ألقساما إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 0سطيف جامعة  لدى العموم المكونة لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 041-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .كالمتمـ المعدؿ ،0سطيف جامعة إنشاء كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
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 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية دىجما 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
   .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا:  األكلى المادة
 المككنة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 مكافقال 0424
 .- 0 سطيف جامعة – العمكـ لكمية

 : التالية األقساـ- 0 سطيف جامعة – العمكـ كمية لدى تنشأ : 2 المادة
  الرياضيات، قسـ -
 الفيزياء، قسـ -
  الكيمياء، قسـ -
 .اآللي اإلعالـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 0سطيف جامعة  لدى الدقة وميكانيك البصريات لمعيد

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 041-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .كالمتمـ المعدؿ ،0سطيف جامعة إنشاء كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي يـالتعم كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

   .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
  يــــقـــــرر

 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .- 0 سطيف جامعة – الدقة ميكانيؾ ك البصريات لمعيد المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ- 0 سطيف جامعة – الدقة نيؾكميكا البصريات معيد لدى تنشأ: 2 المادة
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  البصريات، قسـ -
 .الدقة ميكانيؾ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 0سطيف جامعة لدى األرض وعموم المعمارية اليندسة لمعيد

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي سكـالمر  بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 041-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .كالمتمـ المعدؿ ،0 سطيف جامعة إنشاء كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، لمعدؿا كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
  

  يــــقـــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة

 المككنة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0سطيف جامعة – األرض كعمكـ المعمارية اليندسة عيدلم

 : التالية األقساـ- 0 سطيف جامعة – األرض عمكـ ك المعمارية اليندسة معيد لدى تنشأ: 2 المادة
  المعمارية، اليندسة قسـ -
 .األرض عمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 00 يف بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 أكتوبر 00 في مؤرخ قرار
 0سطيف جامعة لدى التكنولوجيا المكونة لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم يروز  إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
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 ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 041-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .كالمتمـ المعدؿ ،0 سطيف جامعة إنشاء كالمتضمف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة ـميا يحدد

 

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0سطيف جامعة – التكنكلكجيا لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ، 0سطيف جامعة – التكنكلكجيا كمية لدى تنشأ : 2 المادة
  المدنية، اليندسة قسـ -
 اإللكتركنيؾ، قسـ -
  اإللكتركتقنية، قسـ -
 .الطرائق ىندسة قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة يدةالس مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0سطيف جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 رأكتوب 00 في مؤرخ قرار
 0سطيف جامعة لدى والحياة الطبيعة عموم المكونة لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 041-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .كالمتمـ المعدؿ ،0 سطيف جامعة إنشاء كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ لتنفيذيا المرسكـ بمقتضى -

   .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
  يــــقـــــرر
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 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0سطيف جامعة – الحياة ك الطبيعة عمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ- 0سطيف جامعة – كالحياة الطبيعة عمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
  النباتية، كالبيئة البيكلكجيا قسـ -
 الحيكانية، كالفيزيكلكجيا البيكلكجيا قسـ -
  البيككيمياء، قسـ -
 ،الميكركبيكلكجيا قسـ -
 .الفالحية العمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0سطيف جامعة كمدير جالتدر  مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 أكتوبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                     
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                      

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تعيين يتضمن 2102 نوفمبر 13 في مؤرخ قرار
 المتواصل التكوين توجيو أعضاء مجمس

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 كالمتضمف ،0331 ماي 21 المكافق 0401 القعدة ذي 2 في المؤرخ 043-31 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 00 المادة سيما ال كعمميا، تنظيميا ك المتكاصل التككيف جامعة إنشاء
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي رسكـالم بمقتضى -

   العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
  يــــقـــــرر

 

 0401 القعدة ذي 2 في المؤرخ 043-31 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 00 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 :يأتي كما المتكاصل التككيف جامعة تكجيو مجمس تشكيمة تحدد  ،0331 ايم 21 المكافق

 

 رئيسا،     العممي، كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل الطاىر حجار -
 بالمالية، المكمف الكزير ممثمة فمة بكرـز -
 الكطنية، بالتربية المكمف الكزير ممثل ميمكد زياف -
 العمكمية، بالكظيفة المكمفة السمطة عف ممثمة زىرة زيبرة -
 المينييف، كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل زينب عيكني -
 اإلستثمار، كترقية كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات بالصناعات المكمف الكزير ممثل مراد حامدي -
 العمكمية، باألشغاؿ المكمف الكزير ممثل حميدة دحمكف  -
 اإلجتماع، كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ثلمم سامية مكمف -
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 كالرياضة، بالشباب المكمف الكزير ممثل حسيف منصكري  -
 بكمرداس، جامعة مديرة كيزة شريفي -
 ،0قسنطينة جامعة مدير الحميد عبد جككف  -
 تممساف، جامعة مدير الديف نكر غكالي -
 الشباب، تشغيل عـلد الكطنية الككالة عف ممثل مبركؾ بالؿ -
 الدائميف، األساتذة عف منتخب ممثل جماؿ صنياجي -
   المشاركيف، األساتذة عف منتخب ممثل      أميف عادؿ قكيدري  -
 .كعماؿ المصالح كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل     القادر عبد منصكر -

 

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر: 2 المـادة
 

 2102 نوفمبر 13 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 2102 نوفمبر 10 في مؤرخ قرار
 تممسان بجامعة السياسية والعموم الحقوق  لكمية العممي المجمس

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 لمتضمفكا ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 002-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .المتمـ ك المعدؿ تممساف، جامعة إنشاء تضمفكالم
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 44 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
 .2102 جكاف 21 بتاريخ السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية لعمميا المجمس إجتماع محاضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 14 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 44 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ ، أعاله كالمذككر كالمتمـ المعدؿ 2110 أكت 20 المكافق 0424

 .تممساف بجامعة السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية العممي المجمس ألعضاء اإلسمية قائمةال
 كفق تممساف بجامعة السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة

 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ
 بتنفيذ يخصو فيما كل تممساف، جامعة كمدير التككيني لبحثكا التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف: 0 المـادة

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا
 

 2102 نوفمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 السياسية العمـك ك الحقكؽ  لكمية العممي المجمس رئيس دمحم كحمكلكة

 السياسية العمـك ك الحقكؽ  كمية عميد جياللي تشكار

 الخارجية كالعالقات كالبحث التدرج بعد ما بالدراسات مكمف الكمية عميد نائب فديدي بكعزة

  الطمبة بشؤكف  مكمف الكمية عميد نائب الكريـ عبد مامكف 

 العاـ القانكف  قسـ رئيس مراد بدراف

 الخاص القانكف  قسـ رئيس أحمد مدني

 السياسية العمـك قسـ رئيس بنكار صايـ بف

 العاـ القانكف  لقسـ العممية مجنةال رئيس شكري  قمفاط

 الخاص القانكف  لقسـ العممية المجنة رئيس دمحم عمار بف

 السياسية العمـك لقسـ العممية المجنة رئيس لطفي دمحم

 العاـ القانكف  لقسـ األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل عمي بف ثاني سيمة بف

 العاـ القانكف  لقسـ اذيةاألست مصف ذكي  األساتذة ممثل الديف نصر طيفكر بف

 العاـ القانكف  لقسـ المساعديف كاألساتذة" ب" قسـ المحاضريف األساتذة ممثل نجية ثاني عراب

 الخاص القانكف  لقسـ األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل دمحم كحمكلة

 الخاص القانكف  لقسـ األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل زكية حميدك مكلكدة تشكار

 الخاص القانكف  لقسـ المساعديف كاألساتذة" ب" قسـ المحاضريف األساتذة ممثل مراد يدباسع

 السياسية العمـك لقسـ األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل بكمديف طاشمة

 السياسية العمـك لقسـ األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل دمحم قناد

 السياسية العمـك لقسـ اعديفالمس األساتذة ممثل سياـ رحك بف مكلكدة عالؿ بف

 الكمية مكتبة مسؤكؿ سميماني دركيش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نوفمبر 01 في مؤرخ قرار
 تممسان بجامعة السياسية والعموم الحقوق  لكمية الخاص القانون  لقسم

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في رخالمؤ  002-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .المتمـ ك المعدؿ تممساف، جامعة إنشاء كالمتضمف
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو 42 المادة يماس ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
 .2102 جكاف 03 بتاريخ الخاص القانكف  لقسـ العممية المجنة إجتماع محاضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
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 الثانية جمادى 14 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 42 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كركالمذك كالمتمـ المعدؿ 2110 أكت 20 المكافق 0424
 .تممساف بجامعة السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية الخاص القانكف  لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية

 السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية الخاص القانكف  لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ فقك  تممساف بجامعة

 بتنفيذ يخصو فيما كل تممساف، جامعة كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف :0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا

 

 2102 نوفمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 يةحراوب األستاذ رشيد                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ممحق
 الصفة        والمقب اإلسم

  الخاص القانكف  لقسـ العممية المجنة رئيس دمحم عمار بف -

  القسـ رئيس أحمد مدني -

 العالي التعميـ أساتذة شييدة قادة -

 العالي التعميـ أساتذة دمحم كحمكلة -

 العالي التعميـ أساتذة زكية حميدك مكلكدة تشكار -

 " أ"  صنف محاضر أساتذ اليكاري  ميكالي -

 " ب"  صنف محاضر أساتذ يزيد دالؿ -

 " ب"  صنف محاضر أساتذ مراد باسعيد -

 " أ"  صنف مساعدة أساتذة كردة دالؿ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نوفمبر 01 في مؤرخ قرار
 تممسان بجامعة السياسية والعموم الحقوق  لكمية العام لقانون ا لقسم

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ يعرب 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،0323 أكت أّكؿ المكافق 0413 الحجة ذي 23 في المؤرخ 002-23 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .المتمـ ك المعدؿ تممساف، جامعة إنشاء كالمتضمف
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في لمؤرخا 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو 42 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
 .2102 جكاف 03 بتاريخ الخاص العاـ لقسـ العممية المجنة إجتماع محاضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
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 الثانية جمادى 14 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 42 المادة ألحكاـ يقاتطب :األولى المادة
 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ ، أعاله المذككر ك المتمـ ك المعدؿ 2110 أكت 20 المكافق 0424
 ةبجامع السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية العاـ القانكف  لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة
 .تممساف

 بجامعة السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية العاـ القانكف  لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد: 2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق تممساف

 فيذبتن يخصو فيما كل تممساف، جامعة كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف: 0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا

 2102 نوفمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ممحق
 الصفة       والمقب اإلسم

  العاـ القانكف  قسـل العممية المجنة رئيس شكري  قمفاط -

  القسـ رئيس مراد بدراف -

 العالي التعميـ ذاأست عمي بف ثاني سيمة بف -

 " أ"  صنف محاضر ذاأست بمقاسـ دايـ -

 " أ"  صنف محاضر ذاأست الرحماف عبد عزاكي  -

 " أ"  صنف محاضر ذاأست الديف نصر طيفكر بف -

 " أ"  صنف مساعد أساتذ غزالف جفيم -

 " أ"  صنف مساعد أساتذ العبديف زيف بمماحي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرقيقة الطبقات تنمية وحدة إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 والمراقبة لإللحام والتقني العممي البحث مركز لدى والتطبيقات

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ،0332 جكيمية 1 المكافق 0402 القعدة ذي 21 في المؤرخ 221-32 رقـ التنفيذي المرسكـ تضىبمق -

 كالمتمـ، المعدؿ كالمراقبة، لإللحاـ كالتقني العممي البحث مركز إنشاء كالمتضمف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير حياتصال يحدد
 يحدد الذي ،0333 نكفمبر 01 المكافق 0421 شعباف 2 في المؤرخ 231-33 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .سيرىا ك تنظيميا ك البحث كحدات إنشاء كيفيات
 الذي ،2100 رنكفمب 24 المكافق 0402 الحجة ذي 22 في المؤرخ 031-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .كالتكنكلكجي العممي الطابع ذات العمكمية لممؤسسة النمكذجي األساسي القانكف  يحدد
 شير المنعقدة دكرتيا خالؿ التكنكلكجي التطكير ك العممي لمبحث الدائمة القطاعية المجنة رأي عمى كبناء -

 .2101 ديسمبر
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  يــــقـــــرر
 

 المؤرخ 231-33 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 20 المادة ك 3 المادة مف كلىاأل الفقرة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك 0333 نكفمبر 01 المكافق 0421 شعباف 2 في

 كالمراقبة، لإللحاـ التقني ك العممي البحث مركز لدى التطبيقات ك الرقيقة الطبقات تنمية كحدة
 "بحث كحدة"  النص صمب في تدعى

 .سطيف كالية في البحث كحدة مقر يككف  :2 المـادة
 المؤرخ 231-33 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 1 المادة في المحدد المياـ عمى زيادة البحث كحدة تتكلى: 0 المـادة

 :  يأتي بما أعاله، كالمذككر ،0333 نكفمبر 01 المكافق 0421 شعباف 2 في
 كالالسمكية، السمكية اإلتصاالت مجاؿ في لمتطبيقات الرقيقة بقاتكالط المكاد حكؿ بالبحكث القياـ 

 .كالطاقة البيئة الصحة،

 المختمفة، كاألجيزة السطكح لتسيير الجديدة المكاد تشكيل طرائق تطكير 

 الضكئية، اإللكتركنيات الطاقة، تخزيف الكشف، أجيزة تكسيع لغرض التكنكلكجية الطرائق تطكير 

 كاألجيزة اليياكل يفتكص تقنيات في التحكـ. 

 : ذكرىما اآلتي البحث قسمي مف البحث كحدة تتشكل :4 المـادة
 المركبة، كالسطكح المكاد:  البحث قسـ 

 كاألجيزة اليياكل:  البحث قسـ. 

 كالتقني العممي البحث مركز كمدير التكنكلكجي كالتطكير العممي لمبحث العاـ المدير مف كل يكمف: 3 المـادة
 العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل راقبة،كالم لإللحاـ
 .العممي كالبحث

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة جامعة لدى التكنولوجيا عموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتعمق ،0324 أكت 02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ التنفيذي ـالمرسك  بمقتضى -

 .المتمـ ك المعدؿ ،-0- قسنطينة جامعة بتنظيـ
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ ا،كسيرى بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
 التكنكلكجيا عمكـ لكمية المككنة األقساـ إنشاء كالمتضمف ،2102 أكت أكؿ في المؤرخ 021 رقـ القرار بمقتضى -

 .0قسنطينة جامعة لدى
  يــــقـــــرر
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 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .-0- قسنطينة جامعة لدى التكنكلكجيا عمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ -0- قسنطينة جامعة لدى التكنكلكجيا عمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
  كتركنيؾ،اإلل قسـ -
 المدنية، اليندسة قسـ -
  الميكانيكية، اليندسة قسـ -
 التكيف، ىندسة قسـ -
 اإللكتركتقني، قسـ -
 .النقل ىندسة قسـ -

 أعاله، كالمذككر 2102 أكت أكؿ في المؤرخ 021 رقـ القرار يمغى :0 المـادة
 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :4 المـادة

 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة جامعة لدى والمغات اآلداب المكونة لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتعمق ،0324 أكت 02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .كالمتمـ المعدؿ ،0قسنطينة جامعة بتنظيـ
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء فتعيي
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
 

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك المتمـ، ك المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0قسنطينة جامعة لدى الدقيقة العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ 0قسنطينة جامعة لدى كالمغات اآلداب كمية لدى تنشأ : 2 المادة
  العربية، كالمغة اآلداب قسـ -
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 الفرنسية، كالمغة اآلداب قسـ -
  اإلنجميزية، كالمغة اآلداب قسـ -
 .الترجمة سـق -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة جامعة لدى الدقيقة العموم المكونة لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتعمق ،0324 أكت 02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .المتمـ ك المعدؿ ،-0- قسنطينة جامعة بتنظيـ
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 

 يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0قسنطينة جامعة لدى الدقيقة العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،0قسنطينة جامعة لدى الدقيقة العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  يزياء،الف قسـ -
 الكيمياء، قسـ -
  الرياضيات، قسـ -
 .المتجددة الطاقة قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 رةالنش في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 ميالعم والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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  األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة جامعة لدى الحقوق  المكونة لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتعمق ،0324 تأك  02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .المتمـ ك المعدؿ ،-0- قسنطينة جامعة بتنظيـ
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 ذيال 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
 

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى ةالماد
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0قسنطينة جامعة لدى الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،0قسنطينة جامعة لدى ؽ الحقك  كمية لدى تنشأ:  2 المادة
  العاـ، القانكف  قسـ -
 الخاص، القانكف  قسـ -
 .اإلدارية العمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المػادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ خصو،ي فيما كل ،0قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة لكمية األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة جامعة لدى العمرانية والتييئة والجغرافيا األرض عموم

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتعمق ،0324 أكت 02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ التنفيذي المرسكـ تضىبمق -

 .كالمتمـ المعدؿ ،-0- قسنطينة جامعة بتنظيـ
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
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 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، يابتنظيم الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد

 

 يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0قسنطينة جامعة لدى العمرانية كالتييئة كالجغرافيا األرض عمكـ لكمية لمككنةا األقساـ

 :التالية األقساـ ،0قسنطينة جامعة لدى العمرانية كالتييئة كالجغرافيا األرض عمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  ،ةالجيكلكجي العمكـ قسـ -
 العمرانية، التييئة قسـ -
 كغرافية،كالتكب الجغرافية العمكـ قسـ -
 .الماء عمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .مميالع كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ ارقر 
 0قسنطينة جامعة لدى والحياة الطبيعة المكونة لكمية عموم

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتعمق ،0324 أكت 02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .المتمـ ك المعدؿ ،-0- قسنطينة جامعة بتنظيـ
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، حثكالب العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 

 يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي رسـكالم مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0قسنطينة جامعة لدى كالحياة الطبيعة عمكـ لكمية المككنة األقساـ

 :التالية األقساـ،0نطينةقس جامعة لدى كالحياة الطبيعة عمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  الحيكاف، بيكلكجيا قسـ -
 النباتية، البيئة كعمـ البيكلكجيا قسـ -
 كالجزئية، الخمكية كالبيكلكجية الحيكية الكيمياء قسـ -
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 الميكركبيكلكجيا، قسـ -
 .التطبيقية جياك البيكل قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني ثكالبح التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 نوفمبر 02 في ربالجزائ حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار

 0قسنطينة جامعة لدى البيطرية العموم لمعيدالمكونة 
 

 العممي، البحثو  العالي التعميم وزير إن
 كالمتعمق ،0324 أكت 02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .المتمـ ك المعدؿ ،-0- قسنطينة جامعة بتنظيـ
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 مة،الحكك  أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 58 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة لقكاعدا ك الجامعة مياـ يحدد
 

  يــــقـــــرر
  

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى ارالقر  ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .-0- قسنطينة جامعة لدى البيطرية العمـك لمعيد المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،0قسنطينة جامعة لدى البيطرية العمكـ معيد لدى تنشأ: 2 المادة
  العيادي، قبل ما قسـ -
 الحيكانية، كالصحة الكقاية قسـ -
 الحيكاني، اإلنتاج قسـ -
 .الحيكاني كالتكاثر جراحة طب، قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لمعيد المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة جامعة لدى الغذائية الفالحية والتكنولوجيات والتغذي التغذية 

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 المتعمقك  ،0324 أكت 02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .المتمـ ك المعدؿ ،-0- قسنطينة جامعة بتنظيـ
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير الحياتص يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 58 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: لىاألو  المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0ةقسنطين جامعة لدى الغذائية الفالحية كالتكنكلكجيات كالتغذي التغذية لمعيد المككنة األقساـ

 األقساـ، 0قسنطينة جامعة لدى  الغذائية الفالحية كالتكنكلكجيات كالتغذي التغذية معيد لدى تنشأ :2 المادة
 :التالية

  الغذائية، الفالحية التكنكلكجيا قسـ -
 التغذية، قسـ -
 .البيكتكنكلكجيا قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة لتككينيا كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 نوفمبر 02 يف بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة لكمية األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 2قسنطينة جامعة لدى واإلتصال لممعمومات ةالحديث التكنولوجيات

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 كافقالم 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
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 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 410-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .-2- قسنطينة جامعة إنشاء

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ لمعدؿا  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .2قسنطينة جامعة لدى كاإلتصاؿ لممعمكمات الحديثة التكنكلكجيات لكمية المككنة األقساـ

 :التالية األقساـ 2قسنطينة جامعة لدى كاإلتصاؿ لممعمكمات الحديثة التكنكلكجيات كمية لدى تنشأ :2 المادة
  كتطبيقاتو، الحاسكب عمكـ قسـ -
 .المعمكمات كنظـ البرمجيات تكنكلكجيات قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ يةالرسػم

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المكونة لمعيد األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 2قسنطينة جامعة لدى والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات النشاطات عموم

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 32 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 410-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .2نطينةقس جامعة إنشاء
  يــــقـــــرر

 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 32 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .2قسنطينة جامعة لدى كالرياضية البدنية تالنشاطا كتقنيات النشاطات عمكـ لمعيد المككنة األقساـ

 األقساـ 2قسنطينة جامعة لدى كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات النشاطات عمكـ معيد لدى تنشأ :2 المادة
 : التالية
  .كالرياضية البدنية التربية قسـ -
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 في العالي التككيف مدير كالسادة نيالتككي كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة  األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 2قسنطينة جامعة لدى التربية وعموم النفس عمم لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث لعاليا التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 410-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .2قسنطينة جامعة إنشاء
  يــــقـــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة 
 المككنة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .2قسنطينة جامعة لدى التربية كعمكـ النفس عمـ لكمية

 : التالية األقساـ 2قسنطينة جامعة لدى التربية كعمكـ النفس عمـ كمية لدى تنشأ : 2المادة
  النفس، عمـ قسـ -
 .التربية عمكـ قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة لتككينيا كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المػادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 نوفمبر 02 يف بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 2قسنطينة جامعة لدى يقوالتوث المكتبات عمم لمعيد

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 لذيا 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
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 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 32 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 410-00 رقـ ذيالتنفي المرسكـ بمقتضى -
 .2قسنطينة جامعة إنشاء

  يــــقـــــرر
 

  الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 32 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .2قسنطينة جامعة لدى  كالتكثيق المكتبات عمـ لمعيد المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،2قسنطينة جامعة لدى  التكثيق ك المكتبات عمـ معيد لدى تنشأ :2 المادة
 التكيق، كمراكز المكتبات قسـ -
  األرشيفية التقنيات قسـ -

 في العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،2قسنطينة جامعة كمدير التدرج مرحمة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية اذ رشيداألست                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بجاية  جامعة تأىيل ضمنيت 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصوللمتكوين 

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 لعممي،ا كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،0332 جكيمية 1 المكافق 0403  األكؿ ربيع 00 في المؤرخ 202-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ بجاية، جامعة إنشاء كالمتضمف
 المتعمق ،0334 أكت 01 المكافق 0403 الثاني ربيع 24 في المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 000ك 3 المادتيف سيما ال كالمتمـ، المعدؿ الجامعي، كالتأىيل المتخصص التدرج بعد ماك  الدكتكراه في بالتككيف
 .منو

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .كالمتمـ المعدؿ الجامعة، كسير بتنظيـ الخاصة القكاعد ك المياـ يحدد

 

  رريــــقـــــ
 الثاني ربيع 24 في المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 000 ك 3 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة

 بجاية جامعة تأىيل إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،0334 أكت 01 المكافق 0403
 .كمنحو معيالجا التأىيل كلتنظيـ الدكتكراه شيادة عمى لمحصكؿ لمتككيف
 .القرار ىذا ممحق في الجامعي لمتأىيل المفتكحة التخصصات قائمة تحدد: 2 المـادة
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 تاريخ مف إبتداء سنكات( 14) أربع لمدة المفعكؿ ساري  القرار ىذا بمكجب الممنكح التأىيل يبقى :0 المـادة
 ربيع 24 في المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسـك مف 003ك 02 المادتيف بأحكاـ التقيد مع إمضائو
 .أعاله المذككر ،0334 أكت 01 المكافق 0403 الثاني

 ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل بجاية، جامعة كمدير التككيني كالبحث التدرح بعد لما الدراسات مديرة تكمف :4 المـادة
 القرار،

 .يالعمم كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :3 المـادة
 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 2102 نوفمبر 02 في المؤرخ بالقرار ممحق

 الجامعية لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد
 

 بجاية جامعة
 

 كيمياء  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سكيكدة جامعة تأىيل يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول لمتكوين

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 المتعمق ،0334 أكت 01 المكافق 0403 الثاني ربيع 24 في المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 000ك 3 المادتيف سيما ال كالمتمـ، المعدؿ الجامعي، كالتأىيل المتخصص التدرج بعد كما الدكتكراه في بالتككيف
 .منو

 ،2100 سبتمبر 02 المكافق 0422  الثاني جمادى 01 في المؤرخ 212-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 المعدؿ، سكيكدة، جامعة إنشاء كالمتضمف

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 كالمتمـ، المعدؿ الجامعة، كسير بتنظيـ الخاصة كالقكاعد المياـ يحدد

 

  يــــقـــــرر
 

 الثاني ربيع 24 في خالمؤر  234-32 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 000 ك 3 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 سكيكدة جامعة تأىيل إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،0334 أكت 01 المكافق 0403
 .كمنحو الجامعي التأىيل لتنظيـ ك الدكتكراه شيادة عمى لمحصكؿ لمتككيف
 .رالقرا ىذا ممحق في الجامعي لمتأىيل المفتكحة التخصصات قائمة تحدد :2 المـادة
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 تاريخ مف إبتداء سنكات( 14) أربع لمدة المفعكؿ ساري  القرار ىذا بمكجب الممنكح التأىيل يبقى :0 المـادة
 ربيع 24 في المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 003 ك 02 المادتيف بأحكاـ التقيد مع إمضائو
 .أعاله المذككر ،0334 أكت 01 المكافق 0403 الثاني

 بتنفيذ يخصو، فيما كل سكيكدة، جامعة كمدير التككيني كالبحث التدرح بعد لما الدراسات مديرة تكمف :4 المـادة
 القرار، ىذا

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :3 المـادة
 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــ
 2102 نوفمبر 02 في المؤرخ بالقرار ممحق

 الجامعية لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد
 

 سكيكدة جامعة
 

 كؽ ػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنابة جامعة تأىيل يتضمن 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 ومنحو الجامعي التأىيل وتنظيم الدكتوراه شيادة عمى لمحصول لمتكوين

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 عنابة، جامعة كسير بتنظيـ الخاص ،0324  أكت 02 في المؤرخ 204-24 رقـ يالتنفيذ المرسكـ بمقتضى -

 المعدؿ،
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 المتعمق ،0334 أكت 01 المكافق 0403 الثاني ربيع 24 يف المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 000ك 3 المادتيف سيما ال كالمتمـ، المعدؿ الجامعي، كالتأىيل المتخصص التدرج بعد كما الدكتكراه في بالتككيف
 .منو

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 كالمتمـ، المعدؿ الجامعة، كسير بتنظيـ الخاصة كالقكاعد المياـ يحدد

 

  يــــقـــــرر
 

 الثاني ربيع 24 في المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 000ك 3 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 تأىيل إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،0334 أكت 01 المكافق 0403
 .كمنحو الجامعي التأىيل كلتنظيـ الدكتكراه شيادة عمى لمحصكؿ لمتككيف عنابة جامعة

 .القرار ىذا ممحق في الجامعي لمتأىيل المفتكحة التخصصات قائمة تحدد: 2 المـادة
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 يختار  مف إبتداء سنكات( 14) أربع لمدة المفعكؿ ساري  القرار ىذا بمكجب الممنكح التأىيل يبقى: 0 المـادة
 ربيع 24 في المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسـك مف 003ك 02 المادتيف بأحكاـ التقيد مع إمضائو
 .أعاله المذككر ،0334 أكت 01 المكافق 0403 الثاني

 ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل عنابة، جامعة كمدير التككيفك  كالبحث التدرح بعد لما الدراسات مديرة تكمف :4 المـادة
 القرار،

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر: 3 لمـادةا
 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــ

 2102 نوفمبر 02 في المؤرخ بالقرار ممحق
 الجامعية لمتأىيل المفتوحة التخصصات قائمة يحدد

 عنابة جامعة
 

 ليةإيطا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 بتيبازة معيالجا لممركز العممي المجمس ألعضاء

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 منو، الثاني الفصل سيما ال كسيره، بتنظيمو الخاصة كالقكاعد الجامعي المركز مياـ
 كالمتضمف ،2100 أكت 22 المكافق 0402 رمضاف 22 في المؤرخ 012-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 بتيبازة، جامعي مركز إنشاء
 .2102 سبتمبر 01 بتاريخ بتيبازة الجامعي لممركز العممي المجمس إجتماع محاضر عمى كبناء -

 

  يــــقـــــرر
 

 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ مف الثاني الفصل ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 المذككر كسيره بتنظيمو الخاصة كالقكاعد الجامعي المركز مياـ يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق
 .بتيبازة الجامعي لممركز العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله

 بيذا الممحق الجدكؿ كفق بتيبازة، الجامعي لممركز العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار

 يخصو فيما كل بتيبازة، الجامعي المركز كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف :0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ

 

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 182

 

 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 الصفة والمقب اإلسم

 جنكحات قضيمة  الجامعي لممركز العممي المجمس رئيسة الجامعي، المركز  مديرة 

 لخمف عثماف  كالشيادات المتكاصل كالتككيف التدرج في اساتبالدر  مكمف مساعد مدير 

 مريبعي الشريف  الخارجية كالعالقات العممي كالبحث العميا بالدراسات مكمف مساعد مدير 

 سحنكف  الديف جماؿ  كاإلستشراؼ بالتنمية مكمف مساعد مدير 

 بكفامة مسيكة  التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك معيد مديرة 

 عبكرة دمحم  كاإلنسانية جتماعيةاال العمـك معيد مدير 

 التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لمعيد العممي المجمس رئيس بمحيمر إبراىيـ 

 كاإلنسانية جتماعيةاال العمـك لمعيد العممي المجمس رئيس زبدي الديف نصر 

 معكشي بكعالـ  التسيير كعمـك كالتجارية تصاديةاإلق العمـك لمعيد األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل 

 قكيقح نادية  التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لمعيد األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل 

 نصيب نعيمة  كاإلنسانية جتماعيةاال العمـك لمعيد األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممي المجمس ألعضاء  اإلسمية القائمة يحدد 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 بتيبازة الجامعي بالمركز التسيير وعموم والتجارية ديةاإلقتصا العموم لمعيد

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 كؿاأل ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 منو، الثاني الفصل سيما ال كسيره، بتنظيمو الخاصة كالقكاعد الجامعي المركز مياـ
 كالمتضمف ،2100 أكت 22 المكافق 0402 رمضاف 22 في المؤرخ 012-00 رقـ التنفيذي لمرسكـا بمقتضى -

 بتيبازة، جامعي مركز إنشاء
 سبتمبر 4 بتاريخ التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لمعيد العممي المجمس إجتماع محاضر عمى كبناء -

2102. 
  يــــقـــــرر

 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ مف الثاني الفصل ـألحكا تطبيقا: األولى المادة
 المذككر كسيره بتنظيمو الخاصة كالقكاعد الجامعي المركز مياـ يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق
 اإلقتصادية العمـك لمعيد العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله
 .بتيبازة الجامعي بالمركز التسيير كعمكـ ريةكالتجا

 التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمكـ لمعيد العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق بتيبازة، الجامعي بالمركز

 يخصو فيما كل بتيبازة، الجامعي المركز كمدير تككينيال  كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف :0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2102 رنوفمب 02 في بالجزائر حرر                                                                                                       
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                        

 حراوبية ذ رشيداألستا                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 والمقب اإلسم  الصفة 

 بمحيمر إبراىيـ  التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتثادية العمـك لمعيد العممي المجمس رئيس 

 بكفامة مسيكة  المعيد مديرة 

 صحراكي  فريد   بالبيداغكجية مكمف المدير نائب 

 منصكر مميكة  التسيير عمـك قسـ رئيسة 

 ديب كماؿ  اإلقتصادية العمـك قسـ رئيس 

 طمحة بف صميحة  التجارية العمـك قسـ رئيس 

 جنكحات فضيمة  أ"  قسـ محاضرة أستاذة " 

 الخمف عثماف  أ"  قسـ محاضر أستاذ " 

 سحنكف  الديف جماؿ  أ"  قسـ حاضرم أستاذ " 

 معكشي بكعالـ  أ"  قسـ محاضر أستاذ " 

 قكيقح نادية  ب"  قسـ محاضر أستاذ " 

 بكزار صفية  أ"  قسـ مساعدة أستاذة " 

 عزيرك سميمة  أ"  قسـ مساعدة أستاذة " 

 بكعكينة سميمة  أ"  قسـ مساعدة أستاذة " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 بتيبازة الجامعي بالمركز واإلنسانية االجتماعية العموم العممي لمعيد المجمس

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 منو، الثاني الفصل سيما ال كسيره، بتنظيمو الخاصة كالقكاعد الجامعي المركز مياـ
 كالمتضمف ،2100 أكت 22 المكافق 0402 رمضاف 22 في المؤرخ 012-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 بتيبازة، جامعي مركز إنشاء
 .2102 سبتمبر 4 بتاريخ كاإلنسانية جتماعيةاال العمكـ لمعيد العممي المجمس إجتماع محاضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ مف الثاني الفصل ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 سيره ك بتنظيمو الخاصة القكاعد ك الجامعي المركز مياـ يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق
 العمـك لمعيد العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله المذككر

 .بتيبازة الجامعي بالمركز كاإلنسانية جتماعيةاال
 الجامعي بالمركز كاإلنسانية جتماعيةاال العمكـ لمعيد العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 ةالمـاد

 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق بتيبازة،
 يخصو فيما كل بتيبازة، الجامعي المركز كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف: 0 المـادة

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في يينشر الذي قرارال ىذا بتنفيذ
 

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي عميمالت وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 والمقب اإلسم  الصفة 

 الديف نصر زبدي  كاإلنسانية جتماعيةاال العمـك لمعيد العممي المجمس رئيس 

 دمحم عبكرة  المعيد مدير 

 القادر عبد دحدكح  العممي كالبحث التدرج بعد بما مكمف مساعد مدير 

 دمحم حديدي  التدرج في لمدراسات مساعد مدير 

 القادر عبد كرليل  اآلثار قسـ رئيس 

 نصيب نعيمة  العالي التعميـ أستاذة 

 فاطمة دركش  أ"  قسـ  محاضرة أستاذة " 

 حجيمة رحالي  أ"  قسـ  محاضرة أستاذة " 

 محفكظ عشايبك  أ"  قسـ محاضر أستاذ " 

 زكية الطاىر الحاج  أ"  ـقس مساعدة أستاذة " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار
 الصحة عموم في لمبحث الموضوعاتية ممي لموكالةالع المجمس

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2100 نكفمبر 24 المكافق 0402 الحجة ذي 22 في المؤرخ 032-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 21 المادة سيما ال كسيرىا، كتنظيميا لمبحث المكضكعاتية الككالة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2102 جانفي 3 المكافق 0400 صفر 03 في المؤرخ 21-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .الصحة عمكـ في لمبحث مكضكعاتية ككالة إلى الصحة في البحث لتطكير الكطنية الككالة تحكيل
 

  يــــقـــــرر
 

 0402 الحجة ذي 22 في المؤرخ 032-00 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 21 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 لمككالة العممي المجمس أعضاء بصفتيـ يعيف أعاله، كالمذككر ،2100 نكفمبر 24 المكافق

 :أسماؤىـ اآلتية األشخاص الصحة عمكـ في لمبحث المكضكعاتية
 :  كالسيدات السادة

 العممي، المجمس رئيسة      جميمة بكزياف 

 شريفة، لطرش بف 

 الديف، نكر زيدكني 

 ليمى، حكتي 

 رشيد، عمي بف 

 سمير، عياش بف 

 كماؿ، بكزيد 

 نصيرة، شافعي 

 الديف، بدر قندكسي 
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 نظيرة، تارحم 

  حفيظة، مرزكؽ 

 دمحم، طازير 

 شافية، بكقفة طكيل 

 حاج تكىامي. 
 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في القرار ىذا ينشر :2 المـادة

 

 2102 نوفمبر 02 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمة يحدد، 2102 نوفمبر 23 في مؤرخ قرار
 ديالوا جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، كالبحث العالي التعميـ يركز  صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 02 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 04 في خالمؤر  240-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 منو، 2 المادة سيما ال الكادي، جامعة إنشاء

   يــــقـــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 02 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة

 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ ه،أعال كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .الكادي جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة

 .القرار ليذا الممحق الجدكؿ في الكادي جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :0 المـادة

 

 2102 نوفمبر 23 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الوادي جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :المعينون  األعضاء – 0

 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 

 العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف كزيرال ممثل  رئيس  بمقاسـ سالطنية -

 بالمالية المكمف الكزير ممثل  عضك  الكريـ عبد الديف تاج -
 المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل  عضك  الرحماف عبد قاسي -
 العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل  عضك  الحكيـ عبد ميار -
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 الكطنية بالتربية المكمف رالكزي ممثل  عضك  سعيد خرشي -
 اإلجتماعي كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل  عضك  الحميد عبد دبابش -
  بالعدؿ المكمف الكزير ممثل  عضك  النكر عبد أحمد عكادي -
 بالتجارة المكمف الكزير ممثل  عضك  فريد بكثمجة -
 اإلستثمارات كترقية كالمتكسطة الصغيرة مؤسساتكال بالصناعة المكمف الكزير ممثل  عضك  دمحم بككحيمي -
 بالثقافة المكمفة الكزيرة ممثل  عضك  أحسف مرمكري  -
 بالفالحة المكمف الكزير ممثل  عضك  أحمد لبرارة -
 الكالي ممثل  عضك  الرحماف عبد حميتر -

 

 :المنتخبون  األعضاء -2
 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 

 - الكىاب عبد منصكر  رئيس  كالتكنكلكجيا العمـك لكمية األساتذة عف منتخب لممث 

 - األميف دمحم شيخة  عضك  كالمغات اآلداب لكمية األساتذة عف منتخب ممثل 
 - رشيد بكغزالة  عضك  كاالجتماعية اإلنسانية العمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل 
 - بكبكر لشيب  عضك  سياسيةال كالعمـك الحقكؽ  لكمية األساتذة عف منتخب ممثل 
  الكريـ عبد شبرك  عضك  المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل 
 - الشريف كككاؾ  عضك  المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل 
 - اليادي دمحم صمامة  عضك  المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل 
 - الديف نكر بكسعدية  عضك  المصالح كعماؿ كالتقنييف دارييفاإل المكظفيف عف منتخب ممثل 
 - طو دمحم ياسر  عضك  الطمبة عف منتخب ممثل 
 اليادي عبد شنكؼ  عضك  الطمبة عف منتخب ممثل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 نوفمبر 23 في مؤرخ قرار
 بوىران والتقنيات العموم في التحضيرية المدرسة إدارة مجمس

 العممي، بحثوال العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 مي،العم البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2113 ديسمبر 23 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 منو، 01 المادة سيما ال ك سيرىا، ك بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2101 افجك  22 المكافق 0400 رجب 03 في المؤرخ 011-01 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 بكىراف، التقنيات ك العمكـ في التحضيرية المدرسة إنشاء

  يــــقـــــرر
   

 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 01 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 ألعضاء اإلسمية ائمةالق تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر ،2113 ديسمبر 23 المكافق
 .بكىراف كالتقنيات العمكـ في التحضيرية المدرسة إدارة مجمس

 الجدكؿ في بكىراف كالتقنيات العمـك في التحضيرية المدرسة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار ليذا الممحق

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :0 المـادة
 

 2102 نوفمبر 23 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بوىران والتقنيات العموم في التحضيرية المدرسة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :المعينون  األعضاء – 0

 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 

 - عائشة دردكر 

 - دمحم صغير 

 - أحمد قميل 

 - القادر عبد حكاشي بف 

 - الديف خير ياسف  

 رئيسة 
 عضك 
 عضك 
 عضك 
 عضك 

 العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثمة 
 بالمالية المكمف الكزير ممثل 

 الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل 

 المينييف التعميـ ك بالتككيف المكمف الكزير ممثل 

 العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل 

 :المنتخبون  األعضاء -2
 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 

 - الديف نكر حبار 

 - سميـ جمكؿ إبراىيـ 

 - اليكاري  مراح 

 - فتيحة الرحماف عبد بف 

 - رضكاف بممختار 

 - فرحات مداني 

 - رفيق بكخميف 

 رئيس 
 عضك 
 عضك 
 عضك 
 عضك 
 عضك 
 عضك 

 األستاذية مصف ذكي  األساتذة عف منتخب ممثل 

 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل 

 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل 

 المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخبة ممثمة 

 المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل 

 الطمبة عف منتخب ممثل 

 الطمبة عف منتخب ممثل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2102 جويمية 03 في مؤرخ 023 رقم القرار يكمل 2102 نوفمبر  21 في مؤرخ قرار
 2013-2012 الجامعية لمسنة المفتوحة المناصب عدد ويحدد الدكتوراه سمدار  تأىيل يتضمن

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 بعد كما الدكتكراه في بالتككيف كالمتعمق ،0332 أكت 01 في المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
  كالمتمـ، المعدؿ الجامعي، كالتأىيل المتخصص التدرج

 لنيل بالتككيف اإللتحاؽ مسابقة تنظيـ كيفيات يحدد الذي 2110 أفريل 02 في المؤرخ 31 رقـ القرار بمقتضى -
 الماجستير، شيادة

 شكل في الدكتكراه في التككيف تنظيـ كيفيات يحدد الذي 2113 جكاف 11 في المؤرخ 000 رقـ القرار بمقتضى -
 الدكتكراه، مدرسة

 عدد يحدد ك الدكتكراه مدارس تأىيل كالمتضمف ،2102 جكيمية 03 في المؤرخ 023 رقـ القرار بمقتضى -
 .2013-2012 الجامعية لمسنة المفتكحة المناصب

  يــــقـــــرر
 .2013-2012 الجامعية لمسنة اإلنجميزية في الدكتكراه سةمدر  تأىيل إلى القرار ىذا ييدؼ :األولى المادة 

 المشاركة كالمكسسات المؤىمة المؤسسة بيف تكزيعيا ك الدكتكراه بمدرسة المفتكحة المناصب عدد يحدد :2 المـادة
 .القرار بيذا المرفق الممحق في

 تاريخ مف إبتداء سنكات( 14) أربعة لمدة بو معمكؿ القرار ىذا في عميو المنصكص التأىيل يبقى: 0 المـادة
 0332 أكت 01 في المؤرخ 234-32 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 02 المادة أحكاـ مراعاة مع إمضائو،
 أعاله، المذككر
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 العالي التعميـ مؤسسات رؤساء ك التككيني  البحث ك التدرج عبد لما الدراسات مديرة السيدة تكمف :4 المـادة
 لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل الدكتكراه، بمدرسة المعنية
 .العممي كالبحث العالي

 2102 نوفمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ــــــــــــــــــــــ
 ممحق:

 2013-2012 الجامعية لسنةا
Habilitation 

      Ecole doctorale: "Anglais: ADVANCED ACADEMIC AND 

                                          LITERARY WRITING STUDIES  "  

 

      Etablissement habilité : Ecole Supérieure de Constantine  
      coordonnateur :Mme SLOUGUI Doudja 
 

Etablissement Postes ouverts 

ENS de Constantine 6 

U- Constantine1 8 

U-Oum El Bouaghi 8 

U-Sétif 8 

U-Alger2 10 

Total 40 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد، 2102 نوفمبر 21 في مؤرخ قرار
 باألغواط لألساتذة العميا المدرسة إدارة مجمس ألعضاء

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2113 ديسمبر 23 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 01 المادة سيما كال كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2100 أكت 22 المكافق 0402 رمضاف 22 في المؤرخ 010-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 باألغكاط، لألساتذة العميا المدرسة إنشاء
 

  يــــقـــــرر
  

 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 01 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة

 ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر ،2113 ديسمبر 23 المكافق
 .باألغكاط لألساتذة العميا المدرسة إدارة مجمس
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 ليذا الممحق الجدكؿ في باألغكاط لألساتذة ياالعم المدرسة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :0 المـادة
 

 2102 نوفمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باألغواط لألساتذة العميا المدرسة رةإدا مجمس أعضاء قائمة

 :المعينون  األعضاء – 0

 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 

 - جماؿ برطاؿ بف  رئيس  العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل 

 - أحمد داللة بف  عضك  بالمالية المكمف الكزير ممثل 
 - دمحم يحيى بف  عضك  نيةالكط بالتربية المكمف الكزير ممثل 
 - بربري  طاىر  عضك  المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل 
 - دمحم رقية بف  عضك  العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل 
 - السالـ عبد غناـ  عضك  اإلستثمار كترقية كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات بالصناعة المكمف الكزير ممثل 

 

 :المنتخبون  األعضاء -2
 قبوالم اإلسم  الصفة  القطاع 

 - رشيد صكيمح  رئيس  المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل 

 - أحمد حرمة بف  عضك  المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل 
 - لخضر طريف  عضك  المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل 
 -  إبراىيـ خطكي  عضك  المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل 
 -  فكاز مزاري  عضك  الطمبة عف منتخب ممثل 
 - بالؿ إبراىيمي  عضك  الطمبة عف منتخب ممثل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدارة ألعضاء مجمس اإلسمية القائمة يحدد  2102 نوفمبر 21 في مؤرخ قرار
 بوىران التسيير وعموم جاريةوالت اإلقتصادية العموم في التحضيرية المدرسة

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2113 ديسمبر 23 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 01 المادة سيما كال كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2101 جكاف 22 المكافق 0400 رجب 03 في المؤرخ 010-01 رقـ فيذيالتن المرسكـ بمقتضى -

 بكىراف، التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ في التحضيرية المدرسة إنشاء
 

 يــــقـــــرر
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 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 01 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر ،2113 ديسمبر 23 المكافق
 .بكىراف التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ في التحضيرية المدرسة إدارة مجمس

 كعمـك كالتجارية قتصاديةاإل العمـك في التحضيرية المدرسة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار ليذا الممحق الجدكؿ في بكىراف التسيير

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :0 المـادة
 2102 نوفمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بوىران التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم في التحضيرية المدرسة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :المعينون  األعضاء – 0

 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 

 - عائشة دردكر  رئيسة  العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثمة 

 - دمحم صغير  عضك  بالمالية المكمف الكزير ممثل 
 - أحمد قميل  عضك  الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل 
 - القادر عبد حكاشي بف  عضك  المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل 
 - الديف خير ياسف   عضك  العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل 

 

 :المنتخبون  األعضاء -2
 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 

 - األميف دمحم خالدي  رئيس  المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل 

 - فتيحة داكد  عضك  المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخبة ممثمة 
 - ياسيف دمحم فرحات  عضك  المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل 
 - فايزة بحكص  عضك  المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخبة ممثمة 
 - إدير لميف  عضك  الطمبة عف منتخب مثلم 
 -كماؿ حياللي بمحاج  عضك  الطمبة عف منتخب ممثل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القائمة يحدد 2102 نوفمبر 22 في مؤرخ قرار
 مميانة خميس جامعة إدارة مجمس اإلسمية ألعضاء

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 حككمة،ال أعضاء تعييف

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 .منو 02 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 04 في المؤرخ 241-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 منو، 2 المادة سيما ال مميانة، خميس جامعة إنشاء

 

     يــــقـــــرر
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 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 02 لمادةا ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .مميانة خميس جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة

 .القرار ليذا الممحق الجدكؿ في مميانة خميس عةجام إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .العممي البحث ك العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :0 المـادة

 

 2102 نوفمبر 22 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مميانة خميس جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 المعينون  ألعضاء:ا – 0

 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 

 - مصطفى بصديق  رئيس  العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل 

 - ريـالك عبد بكسناف  عضك  بالمالية المكمف الكزير ممثل 
 -  أعمر خضركف  عضك  المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل 
 - هللا عبد مزياف  عضك  الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل 
 - دمحم دكاجي دمحم  عضك  اإلجتماعي كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل 
 - مختار شرابطة  عضك  العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ثلمم 
 - دمحم لعرؾ  عضك  بالعدؿ المكمف الكزير ممثل  
 - قادة عجابي  عضك  بالتجارة المكمف الكزير ممثل 
 -  بشير صحراكي  عضك  اإلستثمارات كترقية كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات بالصناعة المكمف الكزير ممثل 
 - عمي بكزيدي  عضك  بالرياضة فةالمكم الكزيرة ممثل 
 - الصادؽ بكناب  عضك  كالمدينة كالبيئة العمرانية بالتييئة الكالي ممثل 
 - زركؽ  بكجمعة  عضك  بالفالحة المكمف الكزير ممثل 
 - نادية بكحفص  عضك  الصيدية كالمكارد البحري  بالصيد المكمف الكزير ممثل 
 - إبراىيـ قراش  عضك  الكالي ممثل 

 :المنتخبون  األعضاء -2

 والمقب ماإلس  الصفة  القطاع 

 - هللا عبد كرداف  عضك  التكنكلكجيا ك العمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل 

 - دمحم شيخ بف  عضك  األرض كعمـك الحياة ك الطبيعة عمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل  
 - الديف صالح ممفكؼ  عضك  المغات ك اآلداب لكمية األساتذة عف منتخب ممثل 
 - القادر بدع فكاير  عضك  االجتماعية ك اإلنسانية العمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل 
 - يكسف بف زىرة بف  عضك  التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل 
 - جميمة حبار  عضك  السياسية العمـك ك الحقكؽ  لكمية األساتذة عف منتخبة ممثمة 
 - كماؿ بكعحناؽ  عضك  كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات عمـك لمعيد األساتذة عف منتخب ممثل  
 - مكسى فتاحيف  عضك  المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل 
 - دمحم مكاكي  عضك  المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل 
 - سمير عطافف  عضك  صالحالم كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل 
 - العجاؿ سكنة بف  عضك  المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل 
 -  خالد ركزي  عضك  الطمبة عف منتخب ممثل 
 - عمراف ليسيير  عضك  الطمبة عف منتخب ممثل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2102 جانفي 3 في المؤرخ 11 رقم القرار يعدل 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار

 المعدل ورقمة، جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي
 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 المتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 04 في المؤرخ  201-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 0 المادة سيما ال كرقمة، جامعة إنشاء
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 02 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي 2102 جانفي 3 في المؤرخ 11 رقـ القرار بمقتضى -

 المعدؿ، كرقمة،
  يــــقـــــرر

   

 ىك كما أعاله، كالمذككر المعدؿ ،2102 جانفي 3 في المؤرخ 11 بالقرار الممحق الجدكؿ يعدؿ: األولى المادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ في محدد

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر: 2 المـادة
 2102 ديسمبر 10 في بالجزائر حرر                                                                           

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           
 حراوبية يداألستاذ رش                                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ورقمة جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة

 :المعينون  األعضاء – 0
 والمقب اإلسم  الصفة  القطاع 

 -  العيد دمحم قادري  رئيس  العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل 

 - مصطفى صديقي  عضك  بالمالية المكمف الكزير ممثل 
 - الرزاؽ عبد دمحم زككر  عضك  المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل 
 - عمر بيكض  عضك  الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل 
 - عمي بف مداني  عضك  العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل 
 - الربيع منصكر بف  عضك  اإلجتماعي كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل 
 - العزيز بدع حركز  عضك  اإلستثمارات كترقية كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات بالصناعة المكمف الكزير ممثل 
 - أحمد زكبير  عضك  الريفية كالتنمية بالفالحة المكمف الكزير ممثل 
 -  إدريس بكخاري  عضك  المائية بالمكارد المكمف الكزير ممثل  
 - الجمكعي مساعيد  عضك  العمكمية اؿباألشغ المكمف الكزير ممثل 
 - بمكلة الطيب  عضك  كالمدينة كالبيئة العمرانية بالتييئة الكالي ممثل 
 - األخضر دمحم حني  عضك  الكالي ممثل 

 

 ."..........................................تغيير بدون  والباقي....................................."
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 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار
 التقنيات المتعددة العميا الوطنية بالمدرسة المناجم ىندسة لقسم

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 المتعددة الكطنية المدرسة إنشاء كالمتضمف ،0311 أكت 23 في المؤرخ 210-11 رقـ لمرسكـا بمقتضى -

 التقنيات،
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2113 سبتمبر 24 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، الثاني الفصل سيما كال كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2112 جكيمية 04 المكافق 0423 رجب 00 في المؤرخ 203-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الجامعة، خارج مدرسة إلى التقنيات المتعددة الكطنية درسةالم تحكيل
 .2102 ماي 13 بتاريخ المناجـ ىندسة لقسـ العممية المجنة إجتماع محاضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسـك مف الثاني الفصل ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك ،2113 سبتمبر 24 قالمكاف
 التقنيات، المتعددة العميا الكطنية بالمدرسة المناجـ ىندسة لقسـ العممية المجنة

 المتعددة االعمي الكطنية بالمدرسة المناجـ ىندسة لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق التقنيات

 التقنيات المتعددة العميا الكطنية المدرسة كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف: 0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل

 2102 ديسمبر 10 في بالجزائر حرر                                                                           
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                           

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                          
 العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق

 

 والمقب اإلسم                         الصفة 

 سميمة شابك  المناجـ ىندسة لقسـ العممية المجنة رئيسة  

 مالؾ حمك كلد  القسـ رئيس  

 عمار سباعي  العالي التعميـ أستاذ 

 اؿكم أمراسي  أ"  صنف محاضر أستاذ " 

 أغيد دمحم أسعد بشار  أ"  صنف محاضر أستاذ " 

 الرزاؽ عبد يحيتاف آيت  ب"  صنف محاضر أستاذ " 

 نادية بكمبار  أ"  صنف مساعد أستاذة " 

 الحفيظ عبد سعادة  أ"  صنف مساعدة أستاذ " 

 رزقي أكاؿ  أ"  صنف مساعد أستاذ " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار
 التقنيات المتعددة العميا الوطنية بالمدرسة الري  العممية لقسم المجنة

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 المتعددة الكطنية المدرسة إنشاء كالمتضمف ،0311 أكت 23 في المؤرخ 210-11 رقـ لمرسكـا بمقتضى -

 التقنيات،
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2113 سبتمبر 24 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 ـرق التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، الثاني الفصل سيما كال سيرىا، ك بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2112 جكيمية 04 المكافق 0423 رجب 00 في المؤرخ 203-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الجامعة، خارج مدرسة إلى التقنيات المتعددة الكطنية لمدرسةا تحكيل
 .2102 أفريل 21 بتاريخ الري  لقسـ العممية المجنة إجتماع محاضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسـك مف الثاني الفصل ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة

 ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر ،2113 بتمبرس 24 المكافق
 التقنيات، المتعددة العميا الكطنية بالمدرسة الري  لقسـ العممية المجنة

 كفق التقنيات المتعددة العميا الكطنية بالمدرسة الري  لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق لجدكؿا

 التقنيات المتعددة العميا الكطنية المدرسة كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف: 0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل

 2102 ديسمبر 10 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 

 والمقب اإلسم                         الصفة 

 سعدية معمر بف  الري  لقسـ العممية المجنة رئيسة  

 المالؾ عبد برماد  القسـ رئيس  

 مدأح كتاب  العالي التعميـ أستاذ 

 عمار بيمؾ  ب"  صنف محاضر أستاذ " 

 سميـ زيادة بف  أ"  صنف مساعد أستاذ " 

 ميمكد بركاني  أ"  صنف مساعد أستاذ " 

 معمر نكيب  أ"  صنف مساعد أستاذ " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار
 التقنيات المتعددة لعمياا الوطنية بالمدرسة اإللكترونيك العممية لقسم

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 عددةالمت الكطنية المدرسة إنشاء كالمتضمف ،0311 أكت 23 في المؤرخ 210-11 رقـ المرسكـ بمقتضى -

 التقنيات،
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2113 سبتمبر 24 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، الثاني الفصل سيما كال سيرىا، ك بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة خارج لمدرسةا مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2112 جكيمية 04 المكافق 0423 رجب 00 في المؤرخ 203-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الجامعة، خارج مدرسة إلى التقنيات المتعددة الكطنية المدرسة تحكيل
 .2102 أفريل 22 بتاريخ اإللكتركنيؾ لقسـ العممية المجنة اعإجتم محاضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسـك مف الثاني الفصل ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر ،2113 سبتمبر 24 المكافق
 التقنيات، المتعددة العميا الكطنية بالمدرسة اإللكتركنيؾ لقسـ العممية المجنة

 المتعددة العميا الكطنية بالمدرسة اإللكتركنيؾ لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق التقنيات

 التقنيات المتعددة العميا الكطنية المدرسة كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما تالدراسا مديرة تكمف :0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل

 2102 ديسمبر 10 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 يةحراوب األستاذ رشيد                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــ

 العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 

 والمقب اإلسم                         الصفة 

 لطيفة متيش حمامي  اإللكتركنيؾ لقسـ العممية المجنة رئيسة 

 ىشاـ صالح بكصبيعة  القسـ رئيس  

 داكد بركاني  العالي التعميـ أستاذ 

 دمحم طرابمسي  العالي لتعميـا أستاذ 

 شريف لعرباس  العالي التعميـ أستاذ 

  رابح سعدكف  أ"  صنف محاضر أستاذ " 

  عائشة مكساكي  أ"  صنف مساعدة أستاذة " 

 مراد عدناف  ب"  صنف مساعد أستاذ " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار
 التقنيات المتعددة العميا يةالوطن بالمدرسة الصناعية اليندسة لقسم

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 المتعددة الكطنية المدرسة إنشاء كالمتضمف ،0311 أكت 23 في المؤرخ 210-11 رقـ المرسكـ بمقتضى -

 التقنيات،
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2113 سبتمبر 24 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، الثاني الفصل سيما كال سيرىا، ك بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة خارج المدرسة اـمي يحدد
 كالمتضمف ،2112 جكيمية 04 المكافق 0423 رجب 00 في المؤرخ 203-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الجامعة، خارج مدرسة إلى التقنيات المتعددة الكطنية المدرسة تحكيل
 .2102 أفريل 23 بتاريخ الصناعية اليندسة لقسـ العممية المجنة إجتماع محاضر عمى كبناء -

  يــــقـــــرر
 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسـك مف الثاني الفصل ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة

 ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر ،2113 سبتمبر 24 المكافق
 التقنيات، المتعددة العميا الكطنية بالمدرسة الصناعية اليندسة لقسـ العممية المجنة

 المتعددة العميا الكطنية بالمدرسة الصناعية اليندسة لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق التقنيات

 التقنيات المتعددة العميا الكطنية المدرسة كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة كمفت: 0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل

 2102 ديسمبر 10 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية ألستاذ رشيدا                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 

 والمقب اإلسم                         الصفة 

 ىاني أـ بممختار  الصناعية اليندسة لقسـ العممية المجنة رئيسة 

  نصيرة عبكف  القسـ رئيسة  

 أحمد بكبكر  العالي التعميـ أستاذ 

 مراد يحداد  العالي التعميـ أستاذ 

 الحدي يكسف بف  العالي التعميـ أستاذ 

 حكرية شريف بف  أ"  صنف محاضرة أستاذة " 

  تكفيق العمراكي  أ"  صنف مساعد أستاذ " 

 فطيمة نيبكش  أ"  صنف مساعدة أستاذة " 

 صبيحة فاسي نايت  ب"  صنف مساعدة أستاذة " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار
 التقنيات المتعددة العميا الوطنية بالمدرسة المدنية اليندسة العممية لقسم

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 المتعددة الكطنية المدرسة إنشاء كالمتضمف ،0311 أكت 23 في المؤرخ 210-11 رقـ ـالمرسك  بمقتضى -

 التقنيات،
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2113 سبتمبر 24 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، الثاني الفصل سيما كال كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد
 كالمتضمف ،2112 جكيمية 04 المكافق 0423 رجب 00 في المؤرخ 203-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الجامعة، خارج مدرسة إلى التقنيات المتعددة الكطنية المدرسة تحكيل
 .2102 أفريل 22 بتاريخ المدنية اليندسة لقسـ العممية المجنة إجتماع محاضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسـك مف الثاني الفصل ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك ،2113 سبتمبر 24 المكافق
 التقنيات، المتعددة العميا الكطنية بالمدرسة المدنية اليندسة لقسـ العممية المجنة

 المتعددة عمياال الكطنية بالمدرسة المدنية اليندسة لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق التقنيات

 التقنيات المتعددة العميا الكطنية المدرسة كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف :0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل

 2102 ديسمبر 10 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــ

 العلمية اللجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ملحق
 

 والمقب اإلسم                         الصفة 

 سماعيف بمقاسمي  المدنية اليندسة لقسـ العممية المجنة رئيس 

 رتيبة كتاب تيشم  القسـ رئيسة  

 بكعالـ تمكيف  العالي التعميـ أستاذ 

 مالؾ حمكتاف  العالي التعميـ أستاذ 

 الرحيـ عبد بالي  العالي التعميـ أستاذ 

 مريـ مرسمي  أ"  صنف محاضرة أستاذة " 

 جميمة شريد  أ"  صنف مساعدة أستاذة " 

 مصطفى دميداـ  أ"  صنف مساعد أستاذ " 

 فيظةح الديف محبي  أ"  صنف مساعدة أستاذة " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار
 بومرداس لجامعة العممي المجمس ألعضاء

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 21 المادة يماس ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد
 .األسالؾ لمختمف األساتذة ممثمي إنتخاب محاضر عمى كبناء -
 

  يــــقـــــرر
 

 الثانية جمادى 14 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 21 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 تحديد إلى قرارال ىذا ييدؼ ، أعاله كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .بكمرداس لجامعة العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة

 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق بكمرداس لجامعة العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 بتنفيذ يخصو افيم كل بكمرداس، جامعة كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف :0 المـادة

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا
 2102 ديسمبر 10 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 

 لمقبوا اإلسم  الصفة 

 كيزة شريفي  العممي المجمس رئيسة الجامعة، مديرة  

  العزيز عبد طايري  العممية كالتظاىرات كاإلتصاؿ كالتنشي  كالتعاكف  الخارجية بالعالقات مكمف الجامعة مديرة نائب 

 العزيز عبد عيسى بف  التدرج في العالي التككيف ذاكك كالشيادات المتكاصل كالتككيف العالي بالتككيف مكمف الجامعة مديرة نائب 

 محند كساؿ  ككذا العممي كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف مكمف الجامعة مديرة نائب 
 التدرج بعد فيما العالي التككيف

  الصغير دمحم زاكي  التكجيو ك باإلستشراؼ مكمف الجامعة مديرة نائب 

 جماؿ عميكش  ندسالمي عمـك كمية عميد 

 دمحم عميكات  العمـك كمية عميد 

 بمقاسـ أعراب  الحقكؽ  كمية عميد 

 الكىاب عبد بكفجي  التسيير كعمـك التجارية العمـك اإلقتصادية، العمـك كمية عميد  

 الديف نكر زرايبي  الكيمياء ك المحركقات كمية عميد 

 أعراب إزرار  اإللكتركنيؾ ك الكيرباء ىندسة معيد مدير 

 ةبكجمع حمادة  الكيمياء ك المحركقات لكمية العممي المجمس رئيس 

 المطيف عبد زريزر  الميندس  عمـك لكمية العممي المجمس رئيس 

 دمحم حمادي  العمـك لكمية العممي المجمس رئيس 

 الرحماف عبد عنتر بف  التسيير كعمـك التجارية العمـك اإلقتصادية، العمـك لكمية العممي المجمس رئيس 

 نكرة جبارة  الحقكؽ  لكمية العممي المجمس رئيسة 

 دمحم نكرالديف  كاإللكتركنيؾ الكيرباء ىندسة لمعيد العممي المجمس رئيس 

 الرحماف عبد بريؾ بف  كالكيمياء المحركقات كمية عف األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل 

 الرحماف عبد شاكشي  مياءكالكي المحركقات كمية عف األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل 
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 خالد بكمشدة  الميندس عمـك كمية عف األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل 

 كماؿ دمحمي  الميندس عمـك كمية عف األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل 

 دمحم مزغيش  العمـك كمية عف األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل 

 كماؿ حدىـ  الحقكؽ  كمية عف األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل 

 سفياف حري إب  المساعديف األساتذة ممثل 

 فاتح أمغار  المساعديف األساتذة ممثل 

 فريدة لعيشي  المركزية المكتبة مسؤكلة 

 فطيمة بكمغار  بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك بجامعة العالي التعميـ أستاذة 

 دمحم صالح  الجزائر بجامعة العالي التعميـ أستاذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس اإلسمية ألعضاء القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار
 وىران بجامعة العمرانية والتييئة والجغرافيا رضاأل  عموم لكمية العممي

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 إنشاء كالمتضمف ،0324 أكت 22 المكافق 0414 العقدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ المرسكـ بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ كىراف، جامعة
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 يةالثان جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 44 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 أفريل 02 بتاريخ العمرانية كالتييئة كالجغرافيا األرض عمكـ لكمية العممي المجمس إجتماع محضر عمى كبناء -

2102. 
  يــــقـــــرر

 

 الثانية جمادى 14 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 44 المادة ألحكاـ تطبيقا: ولىاأل  المادة
 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ ، أعاله كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 جامعةب العمرانية كالتييئة كالجغرافيا األرض عمكـ لكمية العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة
 .كىراف

 بجامعة العمرانية كالتييئة كالجغرافيا األرض عمكـ لكمية العممي المجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد: 2 المػادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق كىراف

 ىذا ذبتنفي يخصو فيما كل كىراف، جامعة كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف: 0 المػادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار

 2102 ديسمبر 10 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــ

 العممي المجمس أعضاء يتضمن بالقرار ممحق
 والمقب اإلسم  الصفة 

  العمرانية كالتييئة كالجغرافيا األرض عمـك لكمية الشعبي المجمس رئيس  دريس شييدة بف -

  الكمية عميد  حميدي منصكر -

 كالتأىيل التدرج بعد ما العميا، بالدراسات المكمف العميد نائب  إدريس مكالي حساني -
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 الشياداتك  المتكاصل كالتككيف التدرج العميا، بالدراسات المكمف العميد نائب  دمحم حاج معاشك -

 األرض عمـك قسـ رئيس  عمار مداح -

 العمرانية التييئة ك الجغرافيا قسـ رئيس  نذير بمماحي -

 العمرانية كالتييئة الجغرافيا لقسـ العممية المجنة رئيس  غياس تمك -

 األرض عمـك لقسـ العممية المجنة رئيس  بكىمكر  منصكر -

 األرض عمـك ـلقس األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل  دمحم تبمكينة -

 العمرانية كالتييئة الجغرافيا لقسـ األستاذية مصف ذكي  األساتذة ممثل  أحمد سيد بالؿ -

 بالكمية المساعديف األساتذة ممثل  إبراىيـ زركاؿ -

 بالكمية المساعديف األساتذة ممثل  الديف بدر يكسفي -

 مخبر مدير  المجيد عبد عمي بف -

 مخبر مدير  دمحم حدايد -

 مخبر يرمد  لحسف بمكبير -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار
 وىران بجامعة العمرانية والتييئة والجغرافيا األرض عموم لكمية األرض عموم لقسم

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ رئاسيال المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 إنشاء كالمتضمف ،0324 أكت 22 المكافق 0414 العقدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ كىراف، جامعة
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 يف المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 42 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 .2102 مارس 2 بتاريخ األرض عمكـ لكمية العممي المجمس إجتماع محضر عمى كبناء -

  يــــقـــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 42 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة

 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كركالمذك  كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 كالتييئة كالجغرافيا األرض عمكـ لكمية األرض عمكـ لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة

 .كىراف بجامعة العمرانية
 ةكالتييئ كالجغرافيا األرض عمكـ لكمية األرض عمكـ لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة

 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق كىراف بجامعة العمرانية
 ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل كىراف، جامعة كمدير التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف :0 المـادة

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار
 2102 ديسمبر 10 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العممية المجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ممحق

 والمقب اإلسم            الصفة 

 األرض عمـك لقسـ العممية المجنة رئيس  بكىمكر منصكر -

  القسـ رئيسة  نعيمة مبركؾ -
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 العالي التعميـ أستاذ  لحسف بمكبير -

 العالي التعميـ أستاذ  ميمكد حمك بف -

 العالي التعميـ أستاذ  دمحم محبكبي -

 " أ"  صنف محاضر أستاذ  دمحم تبمكينة -

 " أ"  صنف محاضر أستاذ  عيسى صفة -

 " ب"  صنف رمحاض أستاذ  المجيد عبد صديقي -

 " أ"  صنف مساعد أستاذ  الحبيب دمحم منصكري  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 10 في مؤرخ قرار

 وىران بجامعة العمرانية والتييئة والجغرافيا األرض عموم لكمية األرض عموم لقسم
 العممي، والبحث عاليال التعميم وزير إن
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 إنشاء كالمتضمف ،0324 أكت 22 المكافق 0414 العقدة ذي 20 في المؤرخ 200-24 رقـ المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ كىراف، جامعة
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 42 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا خاصةال القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 .2102 مارس 2 بتاريخ األرض عمكـ لكمية العممي المجمس إجتماع محضر عمى كبناء -

  يــــقـــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 42 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة

 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك  المتمـ ك المعدؿ ،2110 أكت 20 افقالمك  0424
 كالجغرافيا األرض عمكـ لكمية العمرانية كالتييئة الجغرافيا لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة
 .كىراف بجامعة العمرانية كالتييئة

 األرض عمكـ لكمية العمرانية كالتييئة الجغرافيا لقسـ العممية المجنة ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد: 2 المـادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ كفق كىراف بجامعة العمرانية كالتييئة كالجغرافيا

 ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل كىراف، جامعة كمدير كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف :0 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة يف ينشر الذي القرار

 2102 ديسمبر .. في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي تعميمال وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العممية المجنة أعضاء يتضمن: بالقرار ممحق

 والمقب اإلسم                         الصفة 

 العمرانية كالتييئة الجغرافيا لقسـ العممية المجنة رئيس  غياس تمك -

  القسـ رئيسة  نذير بمماحي -

 العالي التعميـ أستاذ  عابد جميد بف -

 العالي التعميـ أستاذة  خديجة رمعكف  -

 العالي ـالتعمي أستاذ  بغداد بمعرج -

 " أ"  صنف محاضر أستاذ  دمحم حاج معاشك -

 " أ"  صنف محاضرة أستاذة  مختارية مكاكية -

 " أ"  صنف مساعد أستاذ  سايح منحكج -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بشيادة المتعمقة الخصائص تحديد يتضمن 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار
 الماستر وشيادة الميسانس شيادة لنيل التكوين طوري  في النجاح المؤقتة

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  المتضمف ك ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ ف القانك  بمقتضى -

  المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  كالمتمـ، المعدؿ ىا،كسير  بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 سيره، ك بتنظيمو الخاصة كالقكاعد الجامعي المركز مياـ
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ لدراساتا نظاـ
 الذي ،2113 ديسمبر 23 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .سيرىا ك بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد
 

  يــــقـــــرر
 

 لنيل التككيف طكري  في المؤقتة النجاح بشيادة المتعمقة الخصائص تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ :األولى المادة
 .كأمثمة المرفقة لمنماذج كفقا الماستر كشيادة الميسانس شيادة

 .أدناه المحددة الخصائص المؤقتة النجاح شيادة تتضمف :2 المـادة
 : باألساسيات متعمقة خصائص -أ

 الشعبية، ديمقراطيةال الجزائرية الجميكرية 

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزارة 

 المؤسسة، إسـ 

 كالقسـ، المعيد أك الكمية إسـ 

 المؤسسة رمز. 

 : بالتأشيرات متعمقة خصائص -ب

 الشيادة، أحدث الذي المرسكـ تأشيرة 

 التككيف، لتقديـ المؤسسة أىل الذي القرار 

 المداكالت لجنة إجتماع تاريخ. 

 : تفيدالمس متعمقة خصائص -ت

 كاإلسـ، المقب 

 اإلزدياد، كمكاف تاريخ 

 عمييا، المحصل الشيادة 



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 203

 

 كالتخصص، كالفرع الميداف 

 الشيادة عمى الحصكؿ تاريخ. 

 :المؤقتة النجاح شيادة سممت التي بالسمطة متعمقة خصائص -ث

 مضاء الدائري  الختـ سـ كا   الكثيقة، سممت التي السمطة ككظيفة كلقب كا 

 التسميـ، كتاريخ مكاف 
 أك متراكمة كتابة أك خدش أي تتضمف كال  4A بحجـ كرقة عمى المؤقتة النجاح شيادة إعداد ينبغي: 0 ػادةالم

 .لطخة
 ىذه مف فق  كاحدة نسخة تسمـ"  الصفحة أسفل في كتحمل التسجيل رقـ المؤقتة النجاح شيادة تتضمف: 4 المػادة

 ،"منيا نسخ إستخراج باألمر المعني كعمى الشيادة
 ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل الجامعية، المؤسسات كمدراء التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 3 المػادة

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار
 2102 ديسمبر 13 في ئربالجزا حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
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 المتعمقة الخصائص تحديد يتضمن 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار
 الماستر وشيادة الميسانس شيادة لنيل التكوين طوري  النقاط في بكشف

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 القانكف  المتضمف ك ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

  المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي
 كالمتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في لمؤرخا 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد
 يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 كسيره، بتنظيمو الخاصة كالقكاعد الجامعي المركز مياـ
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى ؿلمحصك  الدراسات نظاـ
 الذي ،2113 ديسمبر 23 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .كسيرىا بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد
 

  يــــقـــــرر
 

 شيادة لنيل التككيف طكري  في النقاط بكشف المتعمقة الخصائص تحديد إلى رالقرا ىذا ييدؼ :األولى المادة
 .كمثاؿ المرفقة لمنماذج كفقا الماستر كشيادة الميسانس

 .أدناه المحددة الخصائص أعاله، األكلى المادة في إليو المشار النقاط كشف يتضمف :2 المـادة
 : باألساسيات متعمقة خصائص-أ

 الشعبية، لديمقراطيةا الجزائرية الجميكرية 
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 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزارة 

 المؤسسة، إسـ 

 كالقسـ، أكالمعيد الكمية إسـ 

 المؤسسة رمز. 

 :المستفيد متعمقة خصائص -ب

 كاإلسـ، المقب 

 اإلزدياد، كمكاف تاريخ 

 التسجيل رقـ 

 المعنية، الجامعية السنة 

 لتخصص، ك كالفرع الميداف 

 المحضرة الشيادة. 

 :السداسي حسب المحصمة بالنتائج تعمقةم خصائص -ج

 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ مف الثالثة لممادة طبقا التعميـ كحدة طبيعة 
 أعاله، إليو المشار ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف

 التعميـ، كحدة كعنكاف رمز 

 التعميـ، لكحدة المسندة األرصدة 

 التعميـ، كحدة معامل 

 لممادة، مسندةال األرصدة 

 المادة، معامل 

 الحصكؿ دكرة ذكر مع التعميمة كالكحدات المكاد في( كاألرصدة العالمات) المحصل النتائج 
 النتائج، ىذه عمى

 المعني، السداسي خالؿ عمييا المحصل المتراكمة األرصدة 

 المعنية، الجامعية السنة في عمييا المحصل كاألرصدة السنكي  المعدؿ 

 المعنية، الجامعية السنة نياية عند الدراسي المسار خالؿ عمييا المحصل األرصدة مجمكع 

 (.مؤجل ناجح،) المجنة قرار 

 :النقاط لكشف المانحة بالسمطة متعمقة خصائص-د

 النقاط، لكشف المانحة السمطة إمضاء ك ختـ 

 النقاط كشف منح تاريخ ك مكاف. 
 .أكلطخة متراكمة كتابة أك خدش أي تتضمف كال 4A بحجـ كرقة عمى النقاط كشف إعداد ينبغي: 0 المػادة
 ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل الجامعية، المؤسسات كمدراء التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 4 المػادة

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار
 2102 ديسمبر 13 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  لكشف النقاط المرفق ذجو النم

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                                   الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 المؤسسة : .....................................................
 الكمية / المعيد : ...............................................

 .................القسم : .......................................
 كشف النقاط                              

 

 السنة الجامعية : .............................................
 .............المقب : .....................................االسم : ............................. تاريخ ومكان االزدياد : ...................
 .. التخصص : ......................رقم التسجيل : .........................الميدان : ................................... الفرع : ................................

 )مينية( -( ماستر: )أكاديمية(2)ميني(     ) –( ليسانس : )أكاديمية( 0الشيادة المحضرة  : )
 

ال
سداسي

 النتائج المحصمة المواد المشكمة لموحدة التعميمية وحدة التعميم 

 السداسي الوحدة المواد المعامل األرصدة العنوان المعامل األرصدة الطبيعة الرمز

 الدورة األرصدة العالمة الدورة األرصدة العالمة الدورة األرصدة العالمة

السداسي 
i

 

             أ س-ت-و

   

         

             أ س-ت-و
         

             أ ف-ت-و
         

             م -ت-و
         

السداسي
i
 
+
1

 

             أس-ت-و

   

         

             أ س-ت-و
         

             أ س-ت-و
         

             م -ت-و
         

 ( .......................... مجموع األرصدة المحصمة خالل المسار  .......................... i+ 1+ سiمجموع األرصدة المحصمة في السنة )س  …...........المعدل السنوي 
 مقصى –راسب  –ديون ناجح ب –القرار : ناجح 
 م الدائري ، إمضاء السمطة المؤىمة.التاريخ : الخت

 رمز المؤسسة

                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي
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 المتعمقة الخصائص تحديد يتضمن 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار
 الماستر وشيادة الميسانس لشيادة الوصفية المرفقة بالوثيقة

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 المتضمف ك ،0333 أفريل 4 المكافق 0403 الحجة ذي 02 في المؤرخ 13-33 رقـ القانكف  بمقتضى -

  المتمـ، ك المعدؿ العالي، لمتعميـ التكجييي القانكف 
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ مقتضىب -

 سيره، ك بتنظيمو الخاصة القكاعد ك الجامعي المركز مياـ
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة ك الماستر شيادة ك الميسانس ادةشي عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 الذي ،2113 ديسمبر 23 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .كسيرىا بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد
 
 

  يــــقـــــرر
 

 الميسانس لشيادة المرفقة الكصفية بالكثيقة المتعمقة الخصائص تحديد ىإل القرار ىذا ييدؼ :األولى المادة
 .كأمثمة المرفقة لمنماذج كفقا الماستر كشيادة

 المحددة كلمعمكمات الخصائص الماستر كشيادة الميسانس لشيادة المرفقة الكصفية الكثيقة تتضمف:  2 المـادة
 .أدناه

 :باألساسيات متعمقة خصائص - أ

 الشعبية، الديمقراطية لجزائريةا الجميكرية 

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزارة 

 :المستفيدب متعمقة خصائص - ب

 كاإلسـ، المقب 

 اإلزدياد، كمكاف تاريخ 

 التسجيل رقـ. 

 :بالشيادة متعمقة خصائص - ج

 الشيادة، عنكاف 

 كالتخصص، كالفرع الميداف 

 التككيف، بتأىيل المتعمق القانكني النص تأشيرة 

 (كالفاكس كالياتف كالعنكاف اإلسـ)  الشيادة منحت التي مؤسسةال...، 

 كاإلمتحانات، التدريس في المستعممة المغة 
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 اإللتحاؽ، شركط 

  الشيادة مستكى. 

 :عمييا المحصل والنتائج الشيادة بمحتوى  متعمقة خصائص - د

 لمبرنامج، الرسمية كالمدة الدراسات تنظيـ 

 عمييا، المحصل النتائج 

 الدرجة، حسب لعالمةا ترتيب 

 الشيادة تتضمنيا التي لمكفاءة الرئيسية المياديف. 

 :والميني األكاديمي التكوين إمكانيات – ه

 األكاديمي، التككيف إمكانيات 

 الميني التككيف إمكانيات. 

 :الوثيقة سممت التي بالسمطة متعمقة خصائص - و

 مضاء الدائري  الختـ سـ كا   الكثيقة، تسمم التي السمطة كظيفة كلقب كا 

 التسميـ كتاريخ مكاف. 
 . A 4 بحجـ كرقة عمى الماستر كشيادة المسانس لشيادة المرفقة الكصفية الكثيقة إعداد ينبغي :0 المـادة
 بتنفيذ يخصو فيما كل الجامعية، المؤسسات كمدراء التدرج مرحمة في العالي التككيف مدير يكمف: 4 المـادة

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية رةالنش في سينشر الذي القرار ىذا
 

 2102 ديسمبر 13 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كثيقة كصفية ممحقة بالشيادة
 

لمحصكؿ عمى درجة جامعية بحيث  الطالبتقدـ ىذه الكثيقة الكصفية الممحقة بالشيادة معمكمة كاممة حكؿ التعميـ الذي تابعو 
الية تضمف مقركئية أفضل لممعارؼ كالقدرات المكتسبة خالؿ تككينو، بحث تسيل لمطالب حركيتو الكطنية كالدكلية، لذى فيي خ

 مف كل حكـ قيمي أك تصريح بمعادلة.
 : حامل الشيادة -0

 المقب .....................................................................................................
 ............االسـ .........................................................................................

 تاريخ كمكاف االزدياد ......................................................................................

 رقـ التسجيل ..............................................................................................
 معمومات حول الشيادة : -2

 عنكاف الشيادة : ...........................................................................:  2-0

 الميداف ...................................................................................................
 ...................................................الفرع ..................................................

 التخصص ................................................................................................
 .....النص القانكني المرجعي ..............................................................................

 : المؤسسة المانحة لمشيادة : ............................................................... 2-2

 التسمية ...................................................................................................
 ..............................................................الطبيعة القانكنية ............................

 العنكاف ...................................................................................................
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 ...................الياتف ...............................الفاكس ............................مكقع الكاب .
 : المغات المستعممة في التككيف كاإلمتحانات :  2-0

.......................................................................................................... 
  : شركط اإللتحاؽ : تقديـ بكضكح شركط اإللتحاؽ بالتككيف كما ىي مكضحة في التنظيـ 2-4

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

.......................................................................................................... 
 :  مستوى الشيادة:  2-3

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

 :معمومات تتعمق بمحتوى الشيادة والنتائج المحصمة-0

 :تنظيم الدراسة والمدة الرسمية لمبرنامج:  0-0
رصيدا لكل سداسي ) عف  01بمجمكع  ( سداسيات،11مثاؿ بالنسبة لميسانس : يتكزع التعميـ الخاص بالميسانس عمى ستة )

أسبكعا. ينظـ ىذا التعميـ  01ك 04طريق اإلكتساب أك عف طريق التعكيض ( كل سداسي يتكافق مع مدة لمتككيف تتراكح ما بيف 
كفق كحدات تعميمية )ك.ت( كيشمل كحدات تعميمية أساسية ككحدات تعميمية أفقية ككحدات تعميمية إستكشافية كأخيرا كحدات 

ميمية في المنيجية. يسند لكل كحدة تعميمة معامل كأرصدة عند إكتساب كحدة تعميمية يتـ اإلحتفاظ كتحكيل األرصدة المرتبطة تع
بيا. تتككف الكحدة التعميمية مف مادة أك عدة مكاد، يسند لكل مادة معامال كرصيدا، تدرس المادة عمى شكل محاضرة، أعماؿ 

 ع دراسية.مكجية، عمل شخصي، تربصات كمشاري
 : النتائج المحصمة : ملء الجدول أدناه : 0-2

 الرمز
عنكاف الكحدة 
 التعميمية

 الرتبة)*( األرصدة
تاريخ 
 الحصكؿ

 الرمز
عنكاف الكحدة 
 التعميمية

 الرتبة)*( األرصدة
تاريخ 
 الحصكؿ

 السداسي الثاني السداسي األكؿ                                                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 السداسي الرابع السداسي الثالث                                                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 السداسي السادس السداسي الخامس                                                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 

 : )*( 
 معدؿ المسار ....................معدؿ الترتيب في الدفعة )*( ...........................

 المتضمف كيفيات الترتيب 10/00/2100المؤرخ في  104)*( طبقا لمقرار رقـ 
 
 

18≤a≤20، 16≤b≤18، 14≤c≤16، 12≤d≤14، 10≤e≤12، 10˃و، 
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 : تصنيف التنقيط حسب الرتبة: 0-0
 مطبق عمى التككيف.كصف مكجز لنظاـ التقييـ كاإلنتقاؿ ال -

مثاؿ : يتـ تقييـ كل مادة سداسيا إما عف طريق المراقبة المستمرة كالمنتظمة، أك عف طريق إمتحاف نيائي، أك عف طريق 
( ىف أدنى نقطة، كعالمة عشركف 1، عالمة الصفر )21إلى  1التكليف بيف النمطيف، لكل مادة معدؿ ينصر ما بيف 

 ( ىي العالمة الكافية لمحصكؿ عمى مادة أك كحدة تعميمية.01شرة )( ىي أعمى عالمة، العالمة ع21)
 ملء الجدول التالي : -

 التعداد حسب النسبة المئكية التعداد المطمق التقييـ الدكلي المناصب (0التقييـ الداخمي )
 A  01 % األكائل 
 B  23 % المكالييف 
 C  01 % المكالييف 
 D  23 % المكالييف 
 E  01 % مكالييفال 
 

يتـ حساب ىذا العمكد إنطالقا مف مجمكع نقاط الطمبة الحاصميف عمى شيادة في نفس السنة الجامعية بعد أف يتـ ترتيب  (0)
األكائل مف التعداد تمثل الدرجة األكلى الكاجب إدراجيا في السطر األكؿ لمعمكد األكؿ  % 01النقاط، فإف فئة النقاط لػػػ 

( كىكذا Bية تمثل الدرجة الثانية الكاجب إدراجيا في السطر الثاني لنفس العمكد )رتبة المكال % 21( كفئة A)رتبة 
 دكاليؾ، كفي كل مرة، نحدد التعداد المطمق المناصب لمدرجة المحسكبة.

 : أىـ مياديف الكفاءات التي تغطييا الشيادة : 4-0
- 
- 
- 

 اإلسقاطات األكاديمية كالمينية : -4
 اإلسقاط األكاديمي 4-0
 اإلسقاط الميني 4-2

 

 المصادقة : -3

سـ الممضي :  لقب كا 
 صفة الممضية :

 التاريخ :
 إمضاء كختـ أك الختـ الرسمي :
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 اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 بتندوف الجامعي المركز إدارة مجمس ألعضاء

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ يالرئاس المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2113 أكت 01 المكافق 0421 رجب 00 في المؤرخ  233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 01 المادة سيما ال كسيره، بتنظيمو الخاصة كالقكاعد الجامعي المركز مياـ يحدد
 يتضمف ،2110 أكت 22 المكافق 0402 رمضاف 22 في المؤرخ 010-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 2 ادةالم سيما ال بتنذكؼ، جامعي مركز إنشاء
 يــــقـــــرر

 0421 رجب 00 في المؤرخ  233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 01 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 ألعضاء اإلسمية القائمة تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر ،2113 أكت 01 المكافق
 .بتندكؼ الجامعي المركز إدارة مجمس

 بيذا الممحق الجدكؿ كفق بتندكؼ الجامعي المركز إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية قائمةال تحدد: 2 المـادة
 .القرار

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :0 المـادة
 2102 ديسمبر 01 في ئربالجزا حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بتندوف الجامعي المركز إدارة مجمس أعضاء قائمة

 :المعينون  األعضاء – 0

 والمقب اإلسم  القطاع الصفة 

 - العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل رئيسة عائشة قدكاد بف 

 - بالمالية المكمف الكزير ممثل عضك الكريـ عبد كبير 
 - الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل عضك عمقمة بكراس 
 - المينييف التعميـ ك بالتككيف المكمف الكزير ممثل عضك بشيخ عابد 
 - العمكمية بالكظيفة مفةالمك السمطة ممثل عضك سكفياف قدقاد 
 - اإلجتماعي كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل عضك جمكؿ مكي 
 - بالثقافة المكمف الكزير ممثل عضك العزيز عبد عبابسية 
 - األختاـ حافظ بالعدؿ المكمف الكزير ممثل عضك دمحم خالدي 
 - اإلستثمارات ترقية ك كالمتكسطة الصغيرة المؤسساتك  بالصناعة المكمف الكزير ممثل عضك براىيـ عمار مكالي 
 - الكالي ممثل عضك أميف دمحم سعيد 

 

 :المنتخبون  األعضاء -2

 القطاع الصفة  والمقب اإلسم

 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل عضك  حماد فردي

 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل عضك  خميفة حامي
 المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخبة ثمةمم عضك  سمراء زناقي
 المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل عضك  براىيـ بالغا
 الطمبة عف منتخب ممثل عضك  حسيف يحيى
 الطمبة عف منتخب ممثل عضك  معمر زاكي 
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 شيادة عمى لمحصول اناتاإلمتح لجان قائمة يحدد 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار
 وتشكيمتيا األسنان وجراحة والصيدلة الطب في المتخصصة الطبية الدراسات

 (2100 أفريل دورة – 2100 جانفي دورة)
 

  العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 الطبية الدراسات شيادة إنشاء المتضمف ،0310 ديسمبر 10 في المؤرخ 213-10 رقـ المرسكـ بمقنضى -

 تخصصة،الم
 كتنظيـ اإللتحاؽ شركط يحدد الذي ،0322 ديسمبر 02 في المؤرخ 432-22 رقـ المرسـك بمقتضى -

 المقيميف، األسناف جراحى ك كالصيدلييف باألطباء الخاصة المتخصصة الطبية الدراسات
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف فكالمتضم
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 العمـك في المقيـ قانكف  كالمتضمف ،2100 جكيمية 10 في المؤرخ 201-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 طبية،ال
 في كالتدرج كالتقييـ الدراسات تنظيـ كالمتضمف ،0323 فيفري  23 في المؤرخ ـ/41 رقـ القرار بمقتضى -

 المتخصصة، الطبية الدراسات
 في كالتدرج كالتقييـ الدراسات تنظيـ كالمتضمف ،0323 نكفمبر 23 في المؤرخ 042 رقـ القرار بمقتضى -

 المتخصصة، الدراسات
 البيداغكجية المجاف كسير تنظيـ قكاعد يحدد الذي ،2102 مارس 21 في المؤرخ 30 رقـ القرار بمقتضى -

 .الطبية العمكـ في لمتخصصات الكطنية البيداغكدية كالمجاف الطبية العمكـ في لمتخصصات الجيكية
 شيادة تخصصات تسمية تنظيـ إعادة يتضمف الذي ،2102 ماي 24 في المؤرخ 010 رقـ القرار بمقتض -

 .الخاصة طبيةال الدراسات
 يــــقـــــرر

 تشكيمتيا، ك المتخصصة الطبية الدراسات شيادة عمى لمحصكؿ اإلمتحانات لجاف قائمة تحدد :األولى المادة
 2100 أفريل أّكؿ مف إستدراكية دكرة 2100 جانفي 00 إلى 2100 جانفي 1 مف عادية دكرة)

 .القرار ىذا لممحق طبقا ،(2100 أفريل 00 إلى
  .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :2 المـادة

 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
LISTE ET COMPOSITION DES JURYS DE L’EXAMEN NATIONAL DU DIPLOME 

D’ETUDES MEDICLAES SPECIALES (D.E.M.S) 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013 

 

I – SPECIALITES MEDICALES 
SPECIALITES JURYS LIEUX D’EXERCICE 

ANESTHESIE 
REANIMATION 

Président :     Pr. MEHYAOUI Ryad Alger 
Membres titulaires :  
Pr. MOKRETAR KARROUBI Riad 
Pr. MEDDEBER Khedidja 
Pr. BENMOUSSA Dalila 
Pr. BENTAKOUK Mohamed Cherif 

Alger 
Oran 
Alger 

Annaba 
Membres suppléants :   
Pr. BOUACINE Salem 
Pr. MAOUCHE Hadjira 

Alger 
Alger 
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CARDIOLOGIE 

Président : Pr. MERAD BOUDIA Kheireddine Alger 
Membres titulaires :  
Pr. BOUAFIA Mohamed Tahar 
Pr. ZIARI Djazia 
Pr. HAMMOU Leïla 
Pr. DAIT ATHMANE Mouloud 

Blida 
Alger 
Oran 

Annaba 
Membres suppléants :   
Pr. LATRECHE Samia 
Pr. CHENTIR ALI TATAR Nora 

Alger 
Annaba 

DERMATOLOGIE ET 
VE NEREOLOGIE 

Président :     Pr. BOUADJAR Bakar Alger 
Membres titulaires :  
Pr. BOUHARATI Dalila 
Pr. BOUDGHENE STANBOULI Omar 
Pr. DJERIDANE Assia 
Pr. BAGHOU Soumeya 

Alger 
Tlemcen 

Alger 
Constantine 

Membres suppléant :   
Pr. SALHI Aïcha Alger 

DIABETOLOGIE 
ENDOCRINOLOGIE 

 ET MALADIES 
METABOLIQUES 

Président :     Pr. SEMROUNI Mourad Alger 
Membres titulaires :  
Pr. MIMOUNI Safia 
Pr. ARBOUCHE Zakia 
Pr. HADJ ARAB Samir 
Pr. BENMOHAMED Karim 

Alger 
Tizi Ouzou 

Alger 
Constantine 

Membre suppléant :   
Pr. BOUDIL Dalila Alger 

EPIDEMIOLOGIE 
  ET MEDECINE 
PREVENTIVE 

Président :     Pr. DEKKAR Noureddine Alger 
Membres titulaires :  
Pr. DJOUDI Fadila Fatima Zohra 
Pr. AHMED FOUATIH Zoubir Kamel 
Pr. M’HATEF Abdelkrim 
Pr. BOUNECER Hocine 

Alger 
Oran 
Sétif 

Batna 
Membres suppléants :   
Pr. BELKAID Rosa 
Pr. TOUDEFT Fadila 

Alger 
Tizi Ouzou 

GYNECOLOGIE 
OBSTETRIQUE 

Président :     Pr. CHIKH EL GHANAMI 
Mohamed  Ziad 

Alger 

Membres titulaires :  
Pr. ADDAD Bouzid 
Pr. BARKAT Abdelmadjid 
Pr. BOUZIDI Zoubir 
Pr. BELARBI Boumediene 

Alger 
Constantine 

Annaba 
Tlemcen 

Membres suppléants :   
Pr. GUERROUMI Smaïl  
Pr. OUKID Mohamed saïd 

Alger 
Blida 

HEMATOLOGIE 

Président :     Pr. ARDJOUN Fatma Zohra Alger 
Membres titulaires :  
 Pr. BOUDJERRA BELARBI Nadia 
Pr. SAIDI Mahdia 
Pr. BEKADJA Mohamed Amine 
Pr. LAKHDARI Nordine 

Alger 
Batna 
Oran 

Bougie 
Membres suppléants :   
Pr. MOUBOUB Kaci Zohra  
Pr. ABDENNEBI Naïma 

Alger 
Alger 

HEPATO-GASTRO-
ENTEROLOGIE 

Président : Pr. BOUCEKKINE Tadjeddine 
Mohamed  Ziad 

Alger 

Membres titulaires :  
Pr. DEBZI Nabil 
Pr. HAKEM Chahrazad 
Pr. BOUSSELOUB Abderezak 
Pr. HAMADA Taleb 

Alger 
Oran 
Alger 

Constantine 
Membres suppléants :   
Pr. BALAMANE Malek  
Pr. BOUNAB Nassima 

Alger 
Alger 

INFECTIOLOGIE 

Président :     Pr. DIF Abdelouahab Alger 
Membres titulaires :  
Pr. AIT KAID Djaffar 
Pr. BACHA Djaffar 
Pr. TEBBAL Soraya 
Pr. BENABDALLAH Anouar 

Alger 
Alger 
Batna 
Oran 

Membres suppléants :   
Pr. GACI Ahmed  
Pr. OUYAHIA Amel 

Constantine 
Sétif 

MEDECINE INTERNE 

Président :     Pr. CHERRAK Anouar Oran 
Membres titulaires :  
Pr. GUERMAZ Rachida 
Pr. OUMNIA Nadia 
Pr. BOUKHERIS Nadia 
Pr. HAINE Samia 

Alger 
Alger 

Annaba 
Alger 
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Membres suppléants :   
Pr. ARRIBI Souhila 
Pr. HAKEM Djennet 

Oran 
Alger 

MEDECINE LEGALE , 
DROIT MEDICAL  

ET ETHIQUE 

Président :     Pr. MEHDI Youcef Alger 
Membres titulaires :  
Pr. MIRA Abdelhamid 
Pr. HAKEM Ahmed Réda 
Pr. BOUBLENZA Abdelatif 
Pr. BELHADJ Rachid 

Annaba 
Oran 
S.B.A 
Alger 

Membres suppléants :   
Pr. LAIDLI Salah Eddine 
Pr. BOUDRAA Zohra 

Alger 
Constantine 

MEDECINE 
NUCLEAIRE  

ET IMAGERIE 
MOLECULAIRE 

Président  :     Pr. BOUYOUCEF Salah Eddine Alger 
Membres titulaires :  
Pr. HAFFAF El Mahdi 
Pr. BERBER Necib 
Pr. AMOKRANE Lounis 

Alger 
Tlemcen 

Alger 
Membre suppléant :   
Dr. ZIANI Khedidja Alger 

MEDECINE PHYSIQUE 
ET READAPTATION 

Président :     Pr. NOUACER Zine Annaba 
Membres titulaires :  
Pr. AMMENOUCHE Mézine 
Pr. RACHEDI Mohamed 
Pr. LAHOUEL Kheira Fatiha 
Pr. DJAROUD Ferka Zazou Zinaia 

Alger 
Alger 
Oran 
Oran 

Membre suppléant :   
Pr. CHERID Hocine Blida 

MEDECINE  
DU SPORT 

Président :     Pr. HANIFI Rachid Aler 
Membres titulaires :  
Pr. DAIMALLAH Fatiha 
Pr. KIHAL Mohamed 
Pr. AHRAS Ahmed 
Pr. OUNAHI Rachid 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 

Membre suppléant :   
Dr. KHELLEF Nadjia Alger 

MEDECINE  
DU TRAVAIL 

Président :     Pr. SEMID Abdelkader Alger 
Membres titulaires :  
Pr. KANDOUCI Abdelkrim 
Pr. GUEROUI Saïd 
Pr. HADDAD Mustapha 
Pr. LAIB-IDDER Chérifa 

S.B.A 
Annaba 

Constantine 
Alger 

Membres suppléants :   
Pr. LIANI Nora 
Pr. AKIF Nora 

Alger 
Alger 

NEUROLOGIE 

Président :     Pr. HAMRI Abdelmadjid Constantine 
Membres titulaires :  
Pr. ATTAL Elias  
Pr. ABADA BENDIB Karima 
Pr. SAIFI Yamina 
Pr. TOUBAL Nadia 

Alger 
Alger 

Constantine 
Annaba 

Membre suppléant :   
Dr. M’ZAHEM Abderahim Constantine 

NEPHROLOGIE 

Président :     Pr. BENABADJI Mohamed Alger 
Membres titulaires :  
Pr. REMACHE Azzeddine 
Pr. RAYANE Tahar 
Pr. KADDOUS Abbou 
Pr. ATIK Abssen 

Alger 
Blida 
Oran 

Annaba 
Membres suppléants :   
Pr. SAIDANI Messaoud 
Pr. KHEMRI Dalila 

Alger 
Alger 

ONCOLGIE  
MEDICALE 

Président :     Pr. SAMILI Farida Blida 
Membres titulaires :  
Pr. BOUSAHBA Abdekader 
Pr. YAMOUNI Mohamed 
Pr. BENSALEM Assia 
Pr. FARHAT Rabah 

Oran 
Oran 

Constantine 
Tizi Ouzou 

OPHTALMOLGIE 

Président :     Pr. NOURI Mohamed Tahar Alger 
Membres titulaires :  
Pr. CHACHOUA Louiza 
Pr. GHEMRI Nadia 
Pr. MAHMOUDI Khadidja 
Pr. ZOUAOUI Nadjet 

Alger 
Alger 
Oran 
Oran 

Membres suppléants :   
Pr. TERAHI Malika 
Pr. OUHADJ Ourida 

Alger 
Alger 

 
 

Président :  Pr. HADJ ALLAL Fouad Tlemcen 
Membres titulaires :  
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OTO-RHINO-
LARYNCOLOGIE 

Pr. ZEMIRLI Omar 
Pr. HASBELLAOUI Mokhtar 
Pr. BELBEKRI Fayçal 
Pr. DOUCHE Sadek 

Alger 
Tzizi Ouzou 
Constantine 

Annaba 
Membres suppléants :   
Pr. LOGRADA Meriem 
Pr. MECABIH Ali 

Blida 
Batna 

PEDIATRIE 

Président :     Pr. LARABA Abdennour Alger 
Membres titulaires :  
Pr. KADDACHE Chawki 
Pr. BOUDERBA Chawki 
Pr. CHERIF Nacera 
Pr. DOUCHE  Sadek 

Blida 
Constantine 

Alger 
Alger 

Membres suppléants :  
Pr. SMATI Leïla 
Pr. ZEROUAL Zoulikha 

 
Alger 
Alger 

PNEUMO-
PHTISIOLOGIE 

Président :     Pr. AMRANE Abdennour Alger 
Membres titulaires :  
Pr. BAOUGH Lila 
Pr. ZITOUNI Ali 
Pr. DJEBBAR Abdelmadjid 
Pr. TALEB Abdessamed 

Alger 
Alger 
Batna 
S.B.A 

Membre suppléant :   
Pr. FISSAH Aziza Alger 

PSYCHIATRIE 

Président :     Pr. KACHA Farid Alger 
Membres titulaires :  
 Pr. BPIDEF Mohamed 
Pr. SEMAOUNE Boualem 
Pr. BENMESSAOUD Dalila 
Pr. OULD TALEB Mahmoud 

Annaba 
Alger 
Alger 
Alger 

Membres suppléants :   
Pr. TAYEBI Souad Meriem 
Pr. AOUANI Mohamed Lamine 

Alger 
Sétif 

RADIOTHERAPIE 
ONCOLOGIE 

Président :     Pr. AFIANE M’Hamed Alger 
Membres titulaires :  
 Pr. BOUALGA Kada 
Pr. DALI YOUCEF Ahmed Fethi 
Pr. BENDJAZIA DJEMAA Aïcha 
Pr. OUKRIF Seam 

Blida 
Oran 

Constantine 
Alger 

Membres suppléants :   
Pr. MEKKI Fatima 
Pr. DJEKKOUN Rachid 

Alger 
Constantine 

RHUMATHOLOGIE 

Président :     Pr. ABROUN Sabera Alger 
Membres titulaires :  
 Pr. LADJOUZE Aïcha 
Pr. BENZAOUI Ahmed 
Pr. DJOUDI Hachemi 
Pr. LEFKIR Salima 

Alger 
Oran 
Blida 
Alger 

Membres suppléants :   
Pr. DAHOU Chafika 
Pr. HANNI Fella 

Alger 
Alger 

 
II /  SPECIAILITES FONDAMENTALES 
 

SPECIALITES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

ANATOMIE GENERALE 

Président :     Pr. BOUSSAFSAF Badreddine Constantine 
Membres titulaires :  
Pr. HAMMOUDI Si Salah 
Pr. BABA AHMED Mustapha 
Pr. DANOUNE Abdelmalek 
Pr. MAHDADI Salah 

Alger 
Oran 

Annaba 
Sétif 

Membres suppléants :  
Pr. GUEBRIOUT Boudjemaa 
Pr. SELAMNA Rabah 

Alger 
Alger 

ANATOMIE 
PATHOLOGIQUE 

Président :     Pr. BABA AHMED Rébiha Alger 

Membres titulaires :  
Pr. LAMOUTI Amina 
Pr. DIB Malika 
Pr. HACENE Fatima 
Pr. LEMAICI 

Blida 
Tlemcen 

Oran 
Constantine 

Membres suppléants :  

Pr. DJENNANE Nacima 
Pr. KADDOURI SLIMANI Assia 

Alger 
Alger 

BIOCHIMIE 

Président :     Pr. ZENATI Akila Alger 
Membres titulaires : Alger 

Pr. KHELIF Akila 
Pr. IMESSAOUDEN Belaid 

Alger 
Alger 
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Pr. HARIZI Mohamed 
Pr. DJABI Farida 

S.B.A 
Sétif 

Membres suppléants :  
Pr. MAKRELOUF Mohamed Alger 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في التكوين تأىيل إعادة يتضمن 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار
 باتنة بجامعة الدكتوراه شيادة عمى الحصول أجل من لثالطور الثا

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي ،0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي
 يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي ـالمرسك  بمقتضى -

 سيره، ك بتنظيمو الخاصة كالقكاعد الجامعي المركز مياـ
 كالمتضمف ،2112 أكت 03 المكافق 0423 شعباف 01 في المؤرخ 213-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الدكتكراه، كشيادة الماستر كشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصكؿ الدراسات نظاـ
 مف الثالث الطكر في التككيف تنظيـ يحدد الذي ،0323 جكيمية 01 في المؤرخ  030 رقـ القرار بمقتضى -

 الدكتكراه، شيادة عمى الحصكؿ أجل
 أجل مف الثالث الطكر في التككيف تأىيل يتضمف ،2101 أكتكبر 22 في المؤرخ 102 رقـ القرار عمى كبناء -

 ،2100-2101 الجامعية لمسنة المفتكحة المناصب عدد يحدد ك الدكتكراه شيادة عمى ؿالحصك 
 أجل مف الثالث الطكر في التككيف تأىيل يتضمف ،2101 أكتكبر 12 في المؤرخ 101 رقـ القرار عمى كبناء -

 ،2100-2101 الجامعية لمسنة المفتكحة المناصب عدد يحدد ك الدكتكراه شيادة عمى الحصكؿ
 

  ـــــــرريقــ
 

 شيادة عمى الحصكؿ أجل مف الثالث الطكر في التككيف تأىيل إعادة إلى القرار ىذا ييدؼ: األكلى المادة
-2100ك 2100-2101 الجامعيتيف السنتيف بعنكاف المؤىمة لمتخصصات بالنسبة الدكتكراه
2102، 

 السنة بعنكاف 10 رقـ لممحقا في المذككرة الثالث الطكر في التككيف تخصصات تأىيل يعاد :2 المـادة
 ،2102-2100 الجامعية

 السنة بعنكاف 12 رقـ الممحق في المذككرة الثالث الطكر في التككيف تخصصات تأىيل يعاد :0 المـادة
 ،2102-2100 الجامعية

 فيذبتن يخصو فيما كل باتنة، جامعة كمدير التككيني البحث ك التدرج بعد لما الدراسات مديرة تكمف :4 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا

 

 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
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FORMATION DE TROISIEME CYCLE (DOCTORAT L.M.D) 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2012 

Université de Batna 
Annexe 01 : 

Domaine Intitulé Responsable Type Postes Ouverts 

SEGC 
Economie financière ZITOUNI Ammar R 8 
Gestion des organisations MERAZGA AÏSSA R 8 

ST Génie Industriel MOUSS Leïla Hayat R 8 

SM 
Physique des matériaux 
métallique et semi-conducteurs 

BELGACEM BOUZIDA Aïssa R 8 

 

Annexe 02 : 
Domaine Intitulé Responsable Type Postes Ouverts 

 
 
 

SEGC 

Economie financière ZITOUNI Ammar R 8 
Economie des transports 
 et logistique 

BOUBKOUR Fares R 4 

Gestion des organisations MERAZGA Aïssa R 8 
Stratégie et Marketing-
communication 

BENZIENE Imene R 4 

Audit comptable LAMMARI Ahmed R 4 

 
 

MI 

EDP et application contrôle 
 et optimisation 

RABIAI Salah Eddine R 5 

Système et réseaux 
informatiques (SRI) 

BILAMI Azeddine R 9 

 
SNV 

Biotechnologie des molécules 
bioactives et pathologie 
moléculaire 

YAHIA Mouloud R 5 

STU 
Aménagement du territoire  
et gestion des risques majeurs 

KALLA Mahdi R 6 

LLE 
Langue, Littérature  
et Didactique 

ABDELHAMID Samir R 12 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة لمعيد األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار
 بتيسمسيمت الجامعي المركز لدى والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ لتنفيذيا المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 يحدد الذي ،2113 أكت 01 المكافق 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 01 المادة سيما ال سيره، ك بتنظيمو الخاصة القكاعد ك الجامعي المركز مياـ
 كالمتضمف ،2112 جكيمية 3 المكافق 0423 رجب 1 في المؤرخ 210-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، بتيسمسيمت، جامعي مركز إنشاء
 يقـــــــــرر

 0421 برج 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسـك مف 01 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة 
 لمعيد المككنة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر ،2113 أكت 01 المكافق
 .المتمـ بتيسمسيمت، الجامعي المركز لدى كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات عمكـ

 يسمسيمتبت الجامعي المركز لدى كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات عمكـ معيد لدى ينشأ :2 المادة 
 : التالية األقساـ
  الرياضي، التدريب قسـ -
 .كالحركة البدنية التربية قسـ -
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 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل بتيسمسيمت، الجامعي المركز كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر
 

 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار
 المسيمة جامعة لدى والمغات اآلداب المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ اسيالرئ المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة،، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 214-10 ـرق التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ المسيمة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالعمـك اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء كالمتضمف ،2100 مارس 2 في المؤرخ 003 رقـ القرار بمقتضى -

 .المسيمة جامعة لدى جتماعيةاال
  يقـــــــــرر

 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 لكمية المككنة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر ،2113 أكت 01 مكافقال

 .- المسيمة جامعة – كالمغات اآلداب
 : التالية األقساـ - المسيمة جامعة – كالمغات اآلداب لكمية لدى ينشأ :2 المادة

  العربي، كاألدب المغة قسـ -
 الفرنسية، كالمغة اآلداب قسـ -
 .اإلنجميزية كالمغة اآلداب قسـ -

 .أعاله كالمذككر 2100 مارس 2 في المؤرخ 003 رقـ القرار يمغى :2 المـادة
 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة

 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المسيمة، جامعة كمدير التدرج مرحمة في
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة

 

 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار
 المسيمة جامعة لدى السياسية والعموم قوق الح المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 فقالمكا 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 214-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ المسيمة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية ادىجم 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي
 لدى الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء كالمتضمف ،2100 مارس 2 في المؤرخ 004 رقـ القرار بمقتضى -

 .المسيمة جامعة
   يقـــــــــرر

 0421 رجب 00 في المؤرخ 233-13 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ يقاتطب :األولى المادة
 لكمية المككنة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر ،2113 أكت 01 المكافق
 .- المسيمة جامعة – السياسية كالعمكـ الحقكؽ 

 :التالية األقساـ - المسيمة عةجام – السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية لدى ينشأ :2 المادة
  الحقكؽ، قسـ -
 السياسية، العمكـ قسـ -

 .أعاله كالمذككر 2100 مارس 2 في المؤرخ 004 رقـ القرار يمغى  :0 المـادة
 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :4 المـادة

 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المسيمة، جامعة كمدير التدرج مرحمة في
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة

 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2101 فيفري  24 في المؤرخ 43 رقم القرار يتمم و يعدل 2102 رديسمب 13 في مؤرخ قرار
 المسيمة جامعة لدى التكنولوجيا لكمية المكونة األقسام إنشاء يتضمن

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، ضاءأع تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 214-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ المسيمة، جامعة إنشاء كالمتضمف
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 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
  المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي

  التكنكلكجيا لكمية المككنة األقساـ إنشاء المتضمف ك ،2101 فيفري  24 في المؤرخ 43 رقـ القرار بمقتضى -
 .المسيمة جامعة لدى

  يقـــــــــرر
 

 كما أعاله كالمذككر ،2101 فيفري  24 في المؤرخ 43 رقـ القرار مف 2 المادة كتتمـ تعدؿ: األكلى المادة
 : يأتي

 : التالية األقساـ - المسيمة جامعة – التكنكلكجيا لكمية لدى ينشأ:  2 المادة"         
  اإللكتركنيؾ، قسـ -
 الميكانيكية، اليندسة قسـ -
 الكيربائية، اليندسة قسـ -
 المدنية، اليندسة قسـ -
 ".الري  قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :2 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، يماف كل المسيمة، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2101 فيفري  24 في المؤرخ 30 رقم القرار يتمم 2102 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار
 المسيمة جامعة لدى العموم لكمية المكونة األقسام إنشاء يتضمن

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 كؿاأل ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 214-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ المسيمة، جامعة إنشاء المتضمف ك
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

  كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي
 لدى  العمكـ لكمية المككنة األقساـ إنشاء كالمتضمف ،2101 فيفري  24 في المؤرخ 30 رقـ القرار بمقتضى -

 .المسيمة جامعة
 يقـــــــــرر

 :يأتي كما أعاله كالمذككر ،2101 فيفري  24 في المؤرخ 30 رقـ القرار مف 2 المادة تتمـ :األولى مادةال 
 : التالية األقساـ - المسيمة جامعة – العمكـ لكمية لدى ينشأ:  2 المادة"  
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  الفيزياء، قسـ -
 الكيمياء، قسـ -
 كالحياة، الطبيعة عمكـ قسـ -
 الفالحية، العمكـ قسـ -
 ".الحيكية كالكيمياء الميكركبيكلكجيا قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :2 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المسيمة، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي لبحثكا العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار
 المسيمة جامعة لدى واالجتماعية اإلنسانية العموم لكمية

 عممي،ال والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422 الثانية جمادى 01 في المؤرخ 214-10 رقـ التنفيذي المرسكـ قتضىبم -

 المتمـ، ك المعدؿ المسيمة، جامعة إنشاء كالمتضمف
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
  اآلداب لكمية المككنة األقساـ إنشاء المتضمف ك ،2100 مارس 2 في المؤرخ 003 رقـ القرار بمقتضى -
 .المسيمة جامعة لدى جتماعيةاال كالعمكـ -

 يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي رسكـالم مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة 

 المككنة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .المسيمة جامعة لدى جتماعيةاال كالعمكـ اآلداب لكمية

 : التالية األقساـ المسيمة جامعة لدى جتماعيةاال كالعمكـ اآلداب كمية لدى تنشأ :2 المادة
  النفس، عمـ قسـ -
 اإلجتماع، عمـ قسـ -
  التاريخ، قسـ -
 الفمسفة، قسـ -
 .كاإلتصاؿ اإلعالـ عمكـ قسـ -

 أعاله، كالمذككر 2100 مارس 2 في المؤرخ 003 رقـ القرار يمغى: 0 المـادة
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 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث رجالتد بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 4 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المسيمة، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 

 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة جامعة لدى الصيدالنية الطرائق ىندسة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -
 الحككمة، أعضاء تعييف المتضمفك 
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد لذيا
 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 412-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 ،0 قسنطينة جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 لمادةا ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0 قسنطينة جامعة الصيدالنية الطرائق ىندسة لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ 0 قسنطينة جامعة يدالنيةالص الطرائق ىندسة كمية لدى تنشأ: 2 المادة
  الصيدالنية، اليندسة قسـ -
 الكيميائية، اليندسة قسـ -
 .البيئة ىندسة قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما لك قسنطينة، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونةالمك األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة جامعة لدى والتعمير المعمارية اليندسة لكمية

 

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 223

 

 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ عربي 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي

 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 412-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 ،0 قسنطينة جامعة إنشاء

 يقـــــــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0قسنطينة جامعة كالتعمير المعمارية اليندسة لكمية المككنة األقساـ

 :التالية األقساـ، 0قسنطينة جامعة كالتعمير المعمارية اليندسة كمية لدى تنشأ: 2 المادة
  التعمير، قسـ -
 ،المشاريع تسيير قسـ -
 .المعمارية اليندسة قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل قسنطينة، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .ميالعم كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار
 0 قسنطينة جامعة لدى السياسية العموم لكمية المكونة

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 412-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 ،0قسنطينة جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0قسنطينة جامعة السياسية العمكـ لكمية المككنة األقساـ
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 : التالية ـاألقسا 0 قسنطينة جامعة السياسية العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  الدكلية، العالقات قسـ -
 .كاإلداري  السياسي التنظيـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 لنشرةا في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل قسنطينة، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي يمالتعم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار
 0قسنطينة عةجام لدى البصري  السمعي واإلتصال اإلعالم عموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير حياتصال يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2100 نكفمبر 22 المكافق 0400 محـر 0 في المؤرخ 412-00 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 ،0قسنطينة جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة

 إنشاء إلى القرار ىذا يدؼي أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0 قسنطينة جامعة البصري  السمعي كاإلتصاؿ اإلعالـ عمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ 0 قسنطينة جامعة البصري  السمعي اإلتصاؿ ك اإلعالـ عمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  العامة، كالعالقات اإلتصاؿ قسـ -
 البصري، السمعي قسـ -
 .المكتكبة لصحافةا قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،0 قسنطينة جامعة مدير ك التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 

 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 00 في مؤرخ قرار
 0 قسنطينة جامعة لدى ةالحضري التقنيات تسيير لمعيد

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 ذيال 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 32 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 04 في المؤرخ 240-02 رقـ يذيالتنف المرسكـ بمقتضى -

 ،0 قسنطينة جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 32 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ عاله،أ  كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .0 قسنطينة جامعة  الحضرية التقنيات تسيير لمعيد المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ 0 قسنطينة جامعة  الحضرية التقنيات تسيير معيد لدى تنشأ :2 المادة
  كالتعمير، المدف تسيير قسـ -
 التسيير، عمكـ قسـ -
 .كالبيئة الحضرية التقنيات قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل قسنطينة، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 00 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 غرداية جامعة لدى والتكنولوجيا العموم المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية ىجماد 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 غرداية، جامعة إنشاء
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  يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة

 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . غرداية جامعة كالتكنكلكجيا العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ. غرداية جامعة كالتكنكلكجيا العمكـ كمية ىلد تنشأ :2 المادة
  كالتكنكلكجيا، العمكـ قسـ -
 اآللي، كاإلعالـ الرياضيات قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،غرداية جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 غرداية جامعة لدى واإلنسانية االجتماعية ومالعم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 مكافقال 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ مقتضىب -

 غرداية، جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى لمادةا
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر المتمـك  المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . غرداية جامعة كاإلنسانية جتماعيةاال العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ. غرداية جامعة اإلنسانية ك جتماعيةاال العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  ،جتماعيةاال العمكـ قسـ -
 اإلنسانية، العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 دةالمػا
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل غرداية، جامعة مدير ك التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 غرداية جامعة لدى السياسية والعموم الحقوق  لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 داية،غر  جامعة إنشاء
   يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . غرداية ةجامع السياسية العمكـ ك الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ. غرداية جامعة السياسية العمكـ ك الحقكؽ  كمية لدى تنشأ :2 المادة
  الحقكؽ، قسـ -
 .السياسي العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل غرداية، معةجا كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 غرداية جامعة لدى والمغات اآلداب المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ لتنفيذيا المرسكـ بمقتضى -

 غرداية، جامعة إنشاء
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  يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة

 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . غرداية جامعة كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ. غرداية جامعة المغات ك اآلداب كمية لدى تنشأ: 2 المادة
  العربي، كاألدب المغة قسـ -
 .الفرنسي كاألدب المغة قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما تالدراسا مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل غرداية، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 غرداية جامعة لدى األرض وعموم والحياة الطبيعة عموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 غرداية، جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . غرداية جامعة األرض كعمكـ الحياة ك الطبيعة عمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ غرداية جامعة األرض كعمكـ كالحياة بيعةالط عمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  الفالحية، العمكـ قسـ -
 .البيكلكجيا قسـ -
 مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 الذي القرار ىذا ذبتنفي يخصو، فيما كل غرداية، جامعة كمدير التدرج مرحمة في العالي التككيف
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر

 

 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــ
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 األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 الوادي جامعة لدى والتكنولوجيا مومالع المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 240-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الكادي، جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الكادي جامعة كالتكنكلكجيا العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ الكادي جامعة كالتكنكلكجيا العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  المادة، عمكـ قسـ -
 اآللي، كاإلعالـ الرياضيات قسـ -
 .كالتكنكلكجيا العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 مـادةال
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الكادي، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 

 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 الوادي جامعة لدى واإلنسانية االجتماعية العموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف متضمفكال
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد يالذ
 المتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 240-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الكادي، جامعة إنشاء
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  يقـــــــــرر
 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الكادي جامعة كاإلنسانية جتماعيةاال العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ الكادي جامعة سانيةكاإلن جتماعيةاال العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  ،جتماعيةاال العمكـ قسـ -
 .اإلنسانية العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي رالقرا ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الكادي، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 الوادي جامعة لدى السياسية والعموم الحقوق  المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي لمرسكـا بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي
 المتضمفك  ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 240-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الكادي، جامعة إنشاء
   يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الكادي جامعة السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ الكادي جامعة السياسية العمكـ ك الحقكؽ  كمية لدى تنشأ: 2 المادة
  الحقكؽ، قسـ -
 .السياسية العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الكادي، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــ
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 األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 الوادي جامعة لدى والمغات اآلداب المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك معدؿال كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 240-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الكادي، جامعة إنشاء
   يقـــــــــرر

 انيةالث جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الكادي جامعة كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ الكادي جامعة المغات ك اآلداب كمية لدى تنشأ :2 المادة
  العربي، كاألدب المغة قسـ -
 الفرنسية، مغةكال اآلداب قسـ -
 .اإلنجميزية كالمغة اآلداب قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الكادي، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 الوادي جامعة لدى التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 240-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 كادي،ال جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر
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 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الكادي جامعة التسيير عمكـك  كالتجارية اإلقتصادية العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقسػػػػاـ الكادي جامعة التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  اإلقتصادية، العمكـ قسـ -
 التجارية، العمكـ قسـ -
 .التسيير عمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الكادي، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 وبيةحرا األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء ضمنيت 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 الوادي جامعة لدى والحياة الطبيعة عموم المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في مؤرخال 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال لمتمـ،ا ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 240-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الكادي، جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الكادي جامعة الحياة ك الطبيعة عمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقسػػاـ الكادي جامعة الحياة ك الطبيعة عمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  البيكلكجيا، قسـ -
 كالجزيئية، خمكيةال البيكلكجيا قسـ -
 .الفالحية العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الكادي، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،2100 ديسمبر 03 في المؤرخ 142 رقم القرار يعدل 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 لتحضيرية درسةالم إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي

  بعنابة التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم في 
 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في خالمؤر  211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 الذي ،2113 ديسمبر 23 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .سيرىا ك بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد
 ،2101 جكاف 22 المكافق 0400 رجب 03 في المؤرخ  014-01 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 بعنابة، التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ في التحضيرية المدرسة إنشاء كالمتضمف
 ةإدار  مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة يحدد الذي ،2100 ديسمبر 03 في المؤرخ 142 رقـ القرار بمقتضى -

 .بعنابة التسيير كعمكـ التجارية  اإلقتصادية العمكـ في التحضيرية المدرسة
 

  يقـــــــــرر
  

 ىك كما أعاله، كالمذككر. 2100 ديسمبر 03 في المؤرخ 142 رقـ بالقرار الممحق الجدكؿ يعدؿ :األولى المادة
 .القرار بيذا الممحق الجدكؿ في محدد

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر :2 المـادة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي ميمالتع وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نابةبع التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم في التحضيرية المدرسة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :المعينون  األعضاء – 0

 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 -  أحمد سبكرا  رئيس  العممي كالبحث العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل 

 - جماؿ نكارة  عضك  بالمالية المكمف الكزير ممثمة 
 - سميـ نادر بف  عضك  الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل 
 - دمحم مخمكفي  عضك  المينييف كالتعميـ بالتككيف المكمف الكزير ممثل 
 - جماؿ الشيخ بف  عضك  العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل 

  

 .".................................تغيير ف بدك  كالباقي.......................... " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 مميانة خميس جامعة لدى السياسية العمومو  الحقوق  لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
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 الذي 0334 أكت 21 قالمكاف 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 241-02 رقـ التنفيذي المرسكـ ضىبمقت -
 مميانة، خميس جامعة إنشاء

   يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة

 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ ؿالمعد  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . مميانة خميس جامعة السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ مميانة خميس جامعة السياسية العمكـ ك الحقكؽ  كمية لدى تنشأ :2 المادة
  الحقكؽ، قسـ -
 .السياسية العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل مميانة، خميس جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 غرداية جامعة لدى التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 غرداية، جامعة إنشاء
  ـرريقــــــــ

 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . غرداية جامعة التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 :التالية األقسػػػػػػػاـ ،غرداية جامعة التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 235

 

  اإلقتصادية، العمكـ قسـ -
 التجارية، العمكـ قسـ -
 .التسيير عمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل غرداية، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 01 يف بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماألقسا إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 أىراس سوق  جامعة لدى والتكنولوجيا العموم المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة،، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ عربي 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 243-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 أىراس، سكؽ  جامعة إنشاء
   يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا:  األكلى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أىراس سكؽ  جامعة التكنكلكجيا ك العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،أىراس سكؽ  جامعة كالتكنكلكجيا العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
  كالتكنكلكجيا، لمعمكـ األساسي التعميـ قسـ -
 اآللي، كاإلعالـ الرياضيات قسـ -
 الميكانيكية، اليندسة قسـ -
 الكيربائية، اليندسة قسـ -
 المدنية، اليندسة قسـ -
 .الطرائق ىندسة قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أىراس، سكؽ  عةجام كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المكونة األقسام إنشاء تضمني 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 أىراس سوق  جامعة لدى واإلنسانية االجتماعية العموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 ـرق التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 243-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 أىراس، سكؽ  جامعة إنشاء
 يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األكلى المادة
 إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك المتمـ، ك المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أىراس سكؽ  جامعة كاإلنسانية جتماعيةاال العمكـ لكمية المككنة األقساـ إنشاء

 : التالية األقساـ أىراس سكؽ  جامعة كاإلنسانية جتماعيةاال كمية لدى تنشأ :2 المادة
 ،جتماعيةاال ـالعمك  قسـ -
 .اإلنسانية العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أىراس، سكؽ  جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث يالعال لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 أىراس سوق  جامعة لدى السياسية والعموم الحقوق  لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي كـالمرس بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ يذيالتنف المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 243-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 أىراس، سكؽ  جامعة اءإنش
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  يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة

 إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك المتمـ، ك المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أىراس سكؽ  جامعة السياسية كـالعم ك الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ إنشاء

 : التالية األقساـ ،أىراس سكؽ  السياسية كالعمكـ الحقكؽ  كمية لدى تنشأ :2 المادة
 الحقكؽ، قسـ -
 .السياسية العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أىراس، سكؽ  جامعة مدير ك التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 أىراس سوق  جامعة لدى والمغات اآلداب المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ عربي 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 243-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 أىراس، سكؽ  جامعة إنشاء
   يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أىراس سكؽ  جامعة كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ أىراس سكؽ  المغات ك اآلداب كمية لدى تنشأ: 2 المادة
 العربي، كاألدب المغة قسـ -
 .األجنبية المغات قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أىراس، سكؽ  جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 أىراس سوق  جامعة لدى ييرالتس وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 243-02 رقـ نفيذيالت المرسكـ بمقتضى -

 أىراس، سكؽ  جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كركالمذك كالمتمـ المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أىراس سكؽ  جامعة التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ أىراس سكؽ  التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
 اإلقتصادية، العمكـ قسـ -
 ية،التجار  العمكـ قسـ -
 .التسيير عمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أىراس، سكؽ  جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .يالعمم كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 أىراس سوق  جامعة لدى والحياة الطبيعة عموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 243-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 راس،أى سكؽ  جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر
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 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
  .أىراس سكؽ  جامعة كالحياة الطبيعة لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،أىراس سكؽ  كالحياة الطبيعة كمية لدى تنشأ :2 المادة
 لمبيكلكجيا، األساسي التعميـ قسـ -
 البيكلكجيا، قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أىراس، ؽ سك  جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 أىراس سوق  جامعة لدى والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم لمعيد

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 243-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 أىراس، سكؽ  جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أىراس سكؽ  جامعة كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات عمكـ لمعيد المككنة األقساـ

 :تاليةال األقساـ ،أىراس سكؽ  جامعة- كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات عمكـ معيد لدى تنشأ: 2 المادة
 الرياضية، التربية قسـ -
 .الرياضي التدريب قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المػادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أىراس، سكؽ  جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ ةالرسػمي النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي بحثوال العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 راسأى سوق  جامعة لدى والبيطرية الفالحية العموم لمعيد

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، كالبحث العالي التعميـ يركز  صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في رخالمؤ  243-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 أىراس، سكؽ  جامعة إنشاء
 يقـــــــــرر

  

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسـك مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا:  األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أىراس سكؽ  جامعة كالبيطرية الفالحية العمـك لمعيد المككنة األقساـ

 :التالية األقساـأىراس،  سكؽ  جامعةب كالبيطرية الفالحية العمكـ معيد لدى تنشأ :2 المادة
 الفالحية، العمكـ قسـ -
 .البيطرة عمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد مال الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أىراس، سكؽ  جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 مميانة خميس جامعة لدى والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم لمعيد

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 241-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 مميانة، خميس جامعة إنشاء
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  يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى دةالما

 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
  .مميانة خميس جامعة كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات عمكـ لمعيد المككنة األقساـ

 :التالية األقساـ ،مميانة خميس جامعة كالرياضية البدنية النشاطات تقنيات ك عمكـ معيد لدى تنشأ :2 المادة
  الرياضي، التدريب قسـ -
 .كالرياضي البدني النشاط قسـ -

 اليالع التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل مميانة، خميس جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في خمؤر  قرار
 مميانة خميس جامعة لدى األرض وعموم والحياة الطبيعة عموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة اعدالقك  ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 241-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 مميانة، خميس جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . مميانة خميس جامعة الحياة ك الطبيعة عمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ مميانة خميس جامعة الحياة ك الطبيعة عمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
  األرض، عمكـ قسـ -
 الفالحية، العمكـ قسـ -
 .البيكلكجيا قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 2 المػادة
 في رسينش الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل مميانة، خميس جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ  ــ
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 األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 مميانة خميس جامعة لدى والتكنولوجيا العموم المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي رسكـالم بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ نفيذيالت المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 241-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 مميانة، خميس جامعة شاءإن
   يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . مميانة خميس جامعة كلكجياكالتكن العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،مميانة خميس جامعة كالتكنكلكجيا العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
  المادة، عمكـ قسـ -
 اآللي، كاإلعالـ الرياضيات قسـ -
 .التكنكلكجيا قسـ -

 العالي التككيف مدير لسادةكا التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل مميانة، خميس جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                       
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                   

 حراوبية رشيداألستاذ                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكمية المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 مميانة خميس جامعة لدى يرالتس وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 241-02 رقـ لتنفيذيا المرسكـ بمقتضى -

 مميانة، خميس جامعة إنشاء
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 يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة 

 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، ذككركالم كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . مميانة خميس جامعة التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 :التالية األقساـ ،مميانة خميس جامعة التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  اإلقتصادية، العمكـ قسـ -
 التجارية، العمكـ قسـ -
 .التسيير عمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل مميانة، خميس جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث ليالعا لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 مميانة خميس جامعة لدى واإلنسانية االجتماعية العموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 لعممي،ا البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 241-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 مميانة، خميس جامعة إنشاء
 يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . مميانة خميس جامعة كاإلنسانية جتماعيةاال العمكـ لكمية مككنةال األقساـ

 :التالية األقساـ ،مميانة خميس جامعة اإلنسانية ك جتماعيةاال العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
  ،جتماعيةاال العمكـ قسـ -
 .اإلنسانية العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث درجالت بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل مميانة، خميس جامعة مدير ك التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                                   

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                                 
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار
 مميانة  خميس جامعة لدى والمغات اآلداب لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 241-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 مميانة، خميس جامعة إنشاء
    يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . مميانة خميس جامعة كالمغات اآلداب لكمية المككنة األقساـ

 :التالية األقساـ ،مميانة خميس جامعة كالمغات اآلداب كمية لدى تنشأ :2 لمادةا
  العربي، كاألدب المغة قسـ -
 .األجنبية المغات قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل مميانة، خميس جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة
 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسمية القائمة يحدد 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 جبوعريري برج جامعة إدارة مجمس ألعضاء

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 02 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 المتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 04 في ؤرخالم  244-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 2 المادة سيما ال بكعريريج، برج جامعة إنشاء
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  يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 02 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة

 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، ككركالمذ كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .بكعريريج برج جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة

 .القرار ليذا الممحق الجدكؿ في بكعريريج برج جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .العممي حثكالب العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر: 0 المـادة

 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بوعريريج برج جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :المعينون  األعضاء – 0

 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 -   يزيد عباكي  رئيس  لعمميا البحث ك العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل 

 - العربي  دمحم دحماف بف  عضك  بالمالية المكمف الكزير ممثل 
 - مصطفى بكسبع  عضك  المينييف التعميـ ك بالتككيف المكمف الكزير ممثل 
 - الطاىر خميل  عضك  الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل 
 - ناصر متناني  عضك  االجتماعي كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل 
 - العربي شايب بف  عضك  العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل 
 - نادية مطاعي  عضك  بالعدؿ المكمف الكزير ممثمة  
 - الكريـ عبد كل  عضك  بالتجارة المكمف الكزير ممثل 
 - عضك الكىاب عبد عمامرة  االستثمارات كترقية كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات بالصناعة المكمف الكزير ممثل 
 - عثماف بكسكفة  عضك  كالمدينة كالبيئة العمرانية بالتييئة المكمف الكزير ممثل 
 - رشيد بكدالي  عضك  بالثقافة المكمفة الكزيرة ممثل 
 - دمحم فتكحي  عضك  بالفالحة المكمف الكزير ممثل 
 - الياشمي نكاع بف  عضك  كاالتصاؿ اإلعالـ كتكنكلكجيات بالبريد المكمف الكزير ممثل 
 -  سالـ عبد بيمكىك  عضك  الكالي ممثل 

 

  :المنتخبون  األعضاء -2

 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 كالتكنكلكجيا العمـك لكمية األساتذة عف منتخبة ممثمة عضك زبيدة مسالي -

 اآللي كاإلعالـ الرياضيات لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك الباقي عبد مركاني -
 كالككف  األرض كعمـك كالحياة الطبيعة لكمية األساتذة عف منتخب ثلمم عضك الكىاب عبد ثابت بف -
 المغات ك اآلداب لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك الناصر عبد مباركية -
 كاإلنسانية االجتماعية العمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك أحمد مسعكداف -
 السياسية كالعمـك الحقكؽ  ةلكمي األساتذة عف منتخب ممثل عضك العيد ىدفي -
 التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك األساتذة عف منتخب ممثل عضك الصغير دمحم جيطمي -
 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل عضك مراد بمخيري  -
 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل عضك دمحم سراي -
 المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل عضك الحميـ عبد ساعد بف -
 المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل عضك الرزاؽ عبد فرككس -
 الطمبة عف منتخب ممثل عضك  خميل طالب بف 
 الطمبة عف منتخب ممثل عضك مراد عبدلي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  القائمة يحدد 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 عنابة  جامعة إدارة مجمس اإلسمية ألعضاء

 العممي، والبحث العالي تعميمال وزير إن
 كالمتعمق ،0324 أكت 02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ  204-24 رقـ المرسكـ بمقتضى -

 منو، 0 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ سيرىا، ك عنابة جامعة بتنظيـ
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 02 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي
 

  يقـــــــــرر
  

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 02 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككرك  كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .عنابة جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة

 .القرار ليذا الممحق الجدكؿ في عنابة جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد: 2 لمـادةا
 .العممي البحث ك العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر: 0 المـادة

 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــ

 عنابة جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :المعينون  األعضاء – 0

 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 العممي بحثكال العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل رئيس دمحم نمامشة -

 بالمالية المكمف الكزير ممثل عضك جماؿ نكارة -
 الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل عضك سميـ نادر بف -
 المينييف التعميـ ك بالتككيف المكمف الكزير ممثل عضك دمحم مخمكفي -
 اإلجتماعي الضماف ك كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل عضك عيسى تميمي -
 العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل عضك جماؿ الشيخ بف -
 المستشفيات إصالح ك السكاف ك بالصحة المكمف الكزير ممثل عضك طارؽ  باشطارزي  -
  بالعدؿ المكمف الكزير ممثمة عضك دائـ عبد أحمد -
 بالتجارة المكمف الكزير ممثل عضك إبراىيـ خيدري  -
 باإلتصاؿ المكمف الكزير ممثل عضك ىاشمي مرار -
 بالثقافة المكمفة الكزيرة ممثمة عضك اليذبة مناجمية -
 كالمدينة البيئة ك العمرانية بالتييئة المكمف الكزير ممثل عضك عمر عالؽ -
 اإلستثمارات كترقية كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات بالصناعة المكمف الكزير ممثل عضك الديف نصر فراح - 
 العمكمية باألشغاؿ المكمف الكزير ممثل ضكع نايمة بكحفص -
 العمراف ك بالسكف المكمف الكزير ممثل عضك اليزيد طيار -
 الكالي ممثل عضك مكلكد قائـ -
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  :المنتخبون  األعضاء -2

 القطاع الصفة والمقب اإلسم

  العمـك لكمية األساتذة عف منتخبة ممثمة عضك برىاف هللا عبد جبار -

 السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك كماؿ قربكع عميكش -
 الطب لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك الديف خير شتيبي -
 التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمـك األساتذة عف منتخب ممثل عضك دمحم صاري  -
 االجتماعية اإلنسانية كالعمـك اآلداب لكمية األساتذة عف منتخبة ممثمة عضك فريدة بشيش سعيدي -
 اليندسة عمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك بشير رجاؿ -
 األرض عمـك كمية عف منتخبة ممثمة عضك ساسية صبيقة-
 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخبة ممثمة عضك نكاؿ بكبير -
 فالمساعدي األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل عضك خالد دغداغ -
 المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل عضك يكنس شيبي -
 المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل ضك الحاج كنكش -
 الطمبة عف منتخب ممثل عضك أمينة ساساف -
 الطمبة عف منتخب ممثل عضك كليد كبياش -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القائمة يحدد 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 لبويرة ا جامعة إدارة مجمس اإلسمية ألعضاء

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير تصالحيا يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .منو 02 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 المتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400 رجب 04 في المؤرخ  240-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 2 المادة سيما ال البكيرة، جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

  

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 02 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 تحديد إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، ذككركالم كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 .بكيرة جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة

 .القرار ليذا الممحق الجدكؿ في بكيرةال جامعة إدارة مجمس ألعضاء اإلسمية القائمة تحدد :2 المـادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في القرار ىذا ينشر: 0 المـادة

 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــ

 بويرة جامعة إدارة مجمس أعضاء قائمة
 :المعينون  األعضاء – 0

 القطاع الصفة المقب و اإلسم

 العممي البحثك  العالي بالتعميـ المكمف الكزير ممثل رئيس الديف نصر حناشي -

 بالمالية المكمف الكزير ممثل عضك رابح عزكز بف -
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 المينييف التعميـ ك بالتككيف المكمف الكزير ممثل عضك صادؽ سعادة -
 الكطنية بالتربية المكمف الكزير ممثل عضك الياميف مخالدي -
 اعياإلجتم كالضماف كالتشغيل بالعمل المكمف الكزير ممثل عضك إسماعيل سعاكي  -
 العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطة ممثل عضك الرحماف عبد لزىر الرحماف عبد بف -
  بالعدؿ المكمف الكزير ممثل عضك رضا جمادي -
 بالتجارة المكمف الكزير ممثل عضك قمري  أحمد -
 تثماراتاإلس كترقية كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات بالصناعة المكمف الكزير ممثل عضك نجيب عاشكري  -
 بالرياضة المكمف الكزير ممثل عضك سامية عيسى حاج -
 بالفالحة المكمف الكزير ممثل عضك رشيد مرسمي -
 بالثقافة المكمف الكزير ممثل عضك ناصر مراد -
 المناجـ ك بالطاقة الكالي ممثل عضك رضا عدناف أمير -
 الكالي ممثل عضك إبراىيـ قراش -
 

  :المنتخبون  األعضاء -2

 القطاع الصفة المقب و اإلسم

  التكنكلكجيا ك العمـك لكمية األساتذة عف منتخبة ممثمة عضك حسيف سياد -

 األرض كعمـك الحياة ك الطبيعة عمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك عمي لكرقيكي  -
 المغات ك اآلداب لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك بكعمي كحاؿ 
 اإلنسانية ك االجتماعية العمـك األساتذة عف منتخب ممثل عضك لباقيا عبد بدكي  -
 التسيير عمـك ك كالتجارية اإلقتصادية العمـك لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك جميل أحمد -
 السياسية كالعمـك الحقكؽ  لكمية األساتذة عف منتخب ممثل عضك يكسف سي قاسي -
 الرياضية ك البدنية النشاطات كتقنيات عمـك لمعيد األساتذة فع منتخب ممثل عضك مزياف بكحاج -
 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل عضك العزيز عبد ساسي -
 المساعديف األساتذة سمؾ عف منتخب ممثل عضك هللا جاب طيب -
 المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخب ممثل عضك يكغركثاف شيباف -
 المصالح كعماؿ كالتقنييف اإلدارييف المكظفيف عف منتخبة ممثمة عضك آسيا رحمي -
 الطمبة عف منتخب ممثل عضك هللا عبد بمقاسمي -
 الطمبة عف منتخب ممثل عضك دمحم عباش -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 أدرار جامعة لدى والمغات اآلداب المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ قتضىبم -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422  الثانية جمادى 01 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي رسكـالم بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ أدرار، جامعة إنشاء كالمتضمف
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ كسيرىا، ظيميابتن الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي
 

  يقـــــــــرر
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 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424

 . أدرار جامعة المغات ك اآلداب لكمية المككنة قساـاأل
 : التالية األقساـ ،أدرار جامعة المغات ك اآلداب كمية لدى تنشأ :2 المادة

  العربي، كاألدب المغة قسـ -
 الفرنسية، كالمغة اآلداب قسـ -
 .اإلنجميزية كالمغة اآلداب قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد مال الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أدرار، جامعة مدير ك التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية ستاذ رشيداأل                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 يسمبرد 21 في مؤرخ قرار
 أدرار جامعة لدى اإلسالمية والعموم واالجتماعية اإلنسانية العموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422  الثانية جمادى 01 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ ،أدرار جامعة إنشاء كالمتضمف
  ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كالقكاعد الجامعة مياـ يحدد الذي -

 يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا:  األكلى المادة

 إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذككر ك المتمـ، ك المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أدرار جامعة اإلسالمية كالعمكـ جتماعيةكاال اإلنسانية العمكـ لكمية المككنة األقساـ إنشاء

 : التالية األقساـ أدرار جامعة اإلسالمية كالعمكـ جتماعيةكاال اإلنسانية عمكـال كمية لدى تنشأ :2 المادة
  اإلنسانية، العمكـ قسـ -
 ،جتماعيةاال العمكـ قسـ -
 .اإلسالمية العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيفك  كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أدرار، جامعة ديرمك  التدرج رحمةم في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ



 2102 -الرابعالثالثي                                  والبحث العلمي                          النشرة الرسمية للتعليم العالي 250

 

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 أدرار جامعة لدى السياسية والعموم الحقوق  لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ نفيذيالت المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422  الثانية جمادى 01 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ أدرار، جامعة إنشاء كالمتضمف
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
  يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ فيذيالتن المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أدرار جامعة السياسية العمكـ ك الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،أدرار جامعة السياسية كالعمكـ الحقكؽ  كمية لدى تنشأ :2 المادة
  الحقكؽ، قسـ -
 السياسية، العمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيني كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أدرار، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 أدرار جامعة لدى التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم لكمية

 العممي، والبحث يالعال التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 المكافق 0422  الثانية جمادى 01 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ أدرار، جامعة إنشاء كالمتضمف
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
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  يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة

 إنشاء إلى قرارال ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أدرار جامعة التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،أدرار جامعة التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية لدى تنشأ :2 المادة
  اإلقتصادية، العمكـ قسـ -
 التجارية، العمكـ قسـ -
 .رالتسيي عمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أدرار، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 أدرار جامعة لدى والتكنولوجيا العموم المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 فقالمكا 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 سبتمبر 02 مكافقال 0422  الثانية جمادى 01 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 كالمتمـ، المعدؿ أدرار، جامعة إنشاء كالمتضمف
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 ـــــــرريقــ

   

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . أدرار جامعة التكنكلكديا ك العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،أدرار جامعةب ياجكالتكنكلك  العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 دةالما
  التكنكلكجيا، عمكـ قسـ -
 المادة، عمكـ قسـ -
 اآللي، كاإلعالـ الرياضيات قسـ -
 كالحياة، الطبيعة عمك قسـ -
 .المتجددة كالطاقات المحركقات قسـ -
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 العالي التككيف مدير كالسادة كالتككيف كالبحث التدرج بعد مال الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في شينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل أدرار، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية تاذ رشيداألس                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 الطارف جامعة لدى والحياة الطبيعة عموم المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 ،الحككمة أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة كاعدالق ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الطارؼ، جامعة إنشاء
 يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة 
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الطارؼ جامعة الحياة ك الطبيعة عمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ ،الطارؼ جامعةب كالحياة الطبيعة عمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
 البيطرة، عمكـ قسـ -
 البيكلكجيا، قسـ -
 الفالحية، العمكـ قسـ -
 .البحر عمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيفك  كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في شرسين الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الطارؼ، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم روزي                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 الطارف جامعة لدى واإلنسانية االجتماعية العموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ ىبمقتض -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
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 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي ـالمرسك  بمقتضى -
 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي

 مفكالمتض ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 الطارؼ، جامعة إنشاء

  يقـــــــــرر
 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة

 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ، المعدؿ  ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الطارؼ جامعة كاإلنسانية ماعيةجتاال العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـ بجامعة الطارؼ، كاإلنسانية جتماعيةاال العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
 ،جتماعيةاال العمكـ قسـ -
 .اإلنسانية العمكـ قسـ -

 العالي لتككيفا مدير كالسادة التككيفك  كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ، الطارؼ جامعة مدير ك التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ رارق
 الطارف جامعة لدى السياسية والعموم الحقوق  لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا اصةالخ القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الطارؼ، جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 الثانية جمادى 24 في لمؤرخا 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الطارؼ جامعة  السياسية كالعمكـ الحقكؽ  لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـبجامعة الطارؼ،  السياسية كالعمكـ الحقكؽ  كمية لدى تنشأ :2 المادة
 الحقكؽ، ـقس -
 .السياسية العمكـ قسـ -
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 العالي التككيف مدير كالسادة التككيفك  كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الطارؼ، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 الطارف جامعة لدى والمغات اآلداب المكونة لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ كسيرىا، بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي
 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الطارؼ، جامعة إنشاء
  يقـــــــــرر

 

 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الطارؼ جامعة  المغات ك اآلداب لكمية المككنة األقساـ

 : التالية األقساـبجامعة الطارؼ،  كالمغات اآلداب ةكمي لدى تنشأ :2 المادة
 العربي، كاألدب المغة قسـ -
 الفرنسية، كالمغة اآلداب قسـ -
 .اإلنجميزية المغة  اآلداب قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة التككيفك  كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف :0 المـادة
 النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الطارؼ، جامعة كمدير جالتدر  مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2102 ديسمبر 21 في مؤرخ قرار
 الطارف جامعة لدى التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية العموم لكمية

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
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 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ يذيالتنف المرسـك بمقتضى -
 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد

 ،2110 أكت 20 المكافق 0424 الثانية جمادى 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 منو، 04 المادة سيما ال كالمتمـ، المعدؿ سيرىا،ك  بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة مياـ يحدد الذي

 كالمتضمف ،2102 جكاف 4 المكافق 0400  رجب 04 في المؤرخ 242-02 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -
 الطارؼ، جامعة إنشاء

 يقـــــــــرر
 الثانية ادىجم 24 في المؤرخ 213-10 رقـ التنفيذي المرسكـ مف 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة 

 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2110 أكت 20 المكافق 0424
 . الطارؼ جامعة التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ لكمية المككنة األقساـ

 : التالية قساـاأل بجامعة الطارؼ التسيير كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية لدى تنشأ: 2 المادة
 اإلقتصادية، العمكـ قسـ -
 التجارية، العمكـ قسـ -
 .التسيير عمكـ قسـ -

 العالي التككيف مدير كالسادة فالتككيك  كالبحث التدرج بعد لما الدراسات مديرة السيدة مف كل تكمف: 0 المػادة
 النشرة في سينشر لذيا القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل الطارؼ، جامعة كمدير التدرج مرحمة في

 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية
 2102 ديسمبر 21 في بالجزائر حرر                                                                                    

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج إعالن المتضمن 2102 ديسمبر 01 في مؤرخ ارقر 
 الوطنية الجامعية لمجنة( 23) التاسعة والعشرون  الدورة

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف كالمتضمف
 ،2112 ماي 10 المكافق 0423 الثاني ربيع 21 في المؤرخ 001-12 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 الباحث، ذباألستا الخاص األساسي القانكف  كالمتضمف
 تسييرىا ك الكطنية الجامعية المجنة تنظيـ كالمتضمف ،0334 نكفمبر 01 في المؤرخ القرار بمقتضى -

 المتمـ، ك المعدؿ كتشكيميا،
 الكطنية، الجامعية لمجنة المختصة الفركع تشكيمة كالمتضمف ،2102 ديسمبر 13 في المؤرخ القرار بمقتضى -
 01 في المؤرخة أستاذ رتبة إالى الترقية أجل مف" أ" قسـ حاضريفالم لألساتذة التأىيل قكائـ عمى بناء -

 ،2102 ديسمبر
 ديسمبر 20 إلى 21 مف (23) كالعشركف  التاسعة دكرتيا في الكطنية الجامعية المجنة إجتماع عمى بناء -

2102، 
 .كالعشركف  التاسعة لمدكرة الكطنية الجامعية المجنة فركع إجتماعات محاضر عمى كبناء -
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 ــــــــرريقـ
 ةلمترقي مؤىمكف  اإلستحقاقي الترتيب حسب أسماؤىـ اآلتية"  أ"  قسـ المحاضريف األساتذة يعتبر :األولى المادة

 .أستاذ رتبة إلى

 فرع التكنولوجيا
 ج. باتنة ىندسة المعمارية الديب بمقاسـ 1
 ج. ىراف اإلعالـ اآللي بمعاـ غالـ 2
 كىراف ج. اإلعالـ اآللي يعقكبي بمعباس 3
 ج. األغكاط اآلالت الكيربائية مقراني لخضر 4
 ج. العمـك كالتكنكلكجيا كىراف اإللكتركنيؾ أحمد فكاتيح زكبير 5
 ج. العمـك ك التكنكلكجيا ىكاري بكمديف اإللكتركنيؾ عمركش عبد الرحماف 6
 ج. سيدي بمعباس اإللكتركتقني مدلس كريـ 7
 ج. كىراف اليندسة المكاد قاسيمي العربي 8
 ج. تممساف فيزياء إلكتركنية )ـ( حناكي  رحمكف خديجة 9

 ج. تممساف عمـك المكاد بف منصكر عبد الحميـ 10
 ج. باتنة الكيرباء التقنية شيخي خالد 11
 ج. العمـك كالتكنكلكجيا كىراف اإلكتركنيؾ ي أحمدلعال 12
 ج. البميدة الطيراف زبيش تكفيق 13
 ج. سطيف يات كمكانيؾ الدقةالبصر  عيادي خالد 14
 ج. بشار إلكتركنيؾ العكفي عبد هللا 15
 ج. البميدة فيزياء طاقكية ك مكاد مرزكؽ مصطفى 16
 ج. باتنة اليندسة المدنية قارش تكفيق 17
 ج. العمـك ك التكنكلكجيا ىكار يبكمديف إلكتركنيؾ مرازقة فتيحة 18
 ج. العمـك ك التكنكلكجيا ىكاري بكمديف ىندسة مدنية أيت مختار )ـ( عالؽ خديجة 19
 ج. سطيف ىندسة معمارية جميمي عبد الرزاؽ 20
 ج. معسكر اإللكتركتيكنيؾ بف ميمكف يكسف 21
 ج. العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف اليندسة البحرية بكزيت دمحم 22
 ج. تيزي كزك األتكماتيؾ حمكش كماؿ 23
 ج. العمـك ك التكنكلكجيا ىكاري بكمديف لياإلعالـ اآل بف عمراف نصيرة 24
 ج.قسنطينة اليندسة المدنية جبار نبيل 25
 ج. سيدي بمعباس اليندسة الميكانيكية عاشكر طارؽ  26
 ج. البميدة اإللكتركنيؾ ناصر سعيد 27
 ج. سطيف تحكـ آلي حرماص دمحم نقيب 28
 ج. خميس مميانة اليندسة الميكانيكية لعربي بكعالـ 29
 ج. سطيف إلكتركنيؾ بكلكفة عبد السالـ 30
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 ج. العمـك ك التكنكلكجيا ىكاري بكمديف ىندسة مدنية ي إسماعيلدحدا 31
 ج. العمـك ك التكنكلكجيا ىكاري بكمديف ىندسة الطرائق بف كحمة يكب خالد 32
 ج. العمـك كالتكنكلكجيا كىراف اإللكتركنيؾ مكاكية معزة نصر الديف 33
 ج. العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف إلكتركتقني مرادحسني  34
 ج. سكيكيدة جيكتقني مساس  صالح 35
 ج. باتنة ىندسة معمارية عركؼ عبد المالؾ 36
 ج. العمـك ك التكنكلكجيا ىكاري بكمديف الفيزياء المكاد عميمي باية 37
 جيا ىكاري بكمديفج. العمـك ك التكنكلك  إعالـ آلي مكساكي )ـ( بكعالؽ  سميرة 38
 ج. باتنة كيرباء تقنية بف سالـ أحمد 39
 ج. المسيمة ىندسة معمارية خمف هللا بكجمعة 40
 ج. المدية ىندسة األساليب قريعة دمحم 41
 ج. قسنطينة عمراف مساسي نادية 42
 ج. باتنة اليندسة المدنية قدير عبد الكريـ 43
 ج. العمـك ك التكنكلكجيا ىكاري بكمديف كيميائية ىندسة طالب أحمد )ـ( شعباني مميكمة 44
 المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي كىراف اإللكتركنيؾ شمبي جياللي 45
 ج. سطيف ميكانيؾ بف نعيش عبد الكريـ 46
 ج. بسكرة اليندسة المدنية بمكنار لميف 47
 لكجيا كىرافج. العمـك ك التكنك  اليندسة الميكانيكية ساحمي أحمد 48
 ج. األغكاط إلكتركنيؾ زقنيني بكبكر 49
 ج. العمـك ك التكنكلكجيا ىكاري بكمديف ىندسة الطرائق بمقاسـ )ـ( بف صادكؽ كنزة 50
 ج. قسنطينة ىندسة التطبيق ميري زيف العابديف 51
 ج. العمـك كالتكنكلكجيا كىراف الري  شريف األميف 52
 ج. قسنطينة  المعمارية اليندسة بكشارب عبد الكىاب 53
 ج. سيدي بمعباس ميكانيؾ مخمكؼ دمحم 54
 ج. العمـك كالتكنكلكجيا كىراف اليندسة الميكانيكية طاميف تكفيق 55
 ج. العمـك كالتكنكلكجيا كىراف اليندسة البحرية بمقاضي مصطفى 56
 ج. تممساف ىندسة مدنية بكمشرة ندير 57
 ج. الجمفة الري  بالؿ عزكزي  58
 ج. بكمرداس إلكتركنيؾ أزرار أعراب 59
 ج. خميس مميانة كيمياء صناعية برادة مكسى 60
 ج. سيدي بمعباس إلكتركتقني زيدي سيدي أحمد 61
 ج. سطيف إلكتركنيؾ بكقزاؿ ساعد 62
 ج. بسكرة  كيرباء تقنية عبكبك عبد الناصر 63
 ج. األغكاط ىندسة الطرائق شبيرة سالـ فؤاد 64
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 ج. العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف  اليندسة المدنية ب حدةحجا 65
 ج. قسنطينة اليندسة الميكانيكية خمعي عمر 66
 ج. قالمة ىندسة كيربائية بكناية كماؿ 67
 ج. سطيف الشبكات الكيربائية حمكدة عبد المطيف 68
 ج. سطيف إعالـ آلي بككراـ عبد هللا 69
 ج. العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف ياء صناعيةكيم مزنار )ـ( يدك نصيرة 70
 ج. بكمرداس اليندسة الميكانيكية بكعمي المحمكف  71
 ج. األغكاط ىندسة ميكانيكية بف الشطي أحمد 72
 ج. المسيمة معالجة اإلشارة صيقع جماؿ 73
 ج. باتنة مكانيؾ الطاقة عكاشرية زركاؿ 74
 ج. العمـك كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف ائيةىندسة كيمي حمكدي )ـ( سالـ زينب 75
 ج. كىراف  اإلعالـ اآللي سنكسي دمحم 76
 ج. بشار اليندسة الميكانيكية نبك دمحم 77
 ج. العمـك ك التكنكلكجيا ىكاري بكمديف ىندسة كيربائية خزناجي نادية 78
 ج. مستغانـ المكاد بختي عبد هللا 79
 ج. سطيف ميكانيؾ الدقة جابي إسماعيل 80
 المدرسة الكطنية العميا البحرية إلكتركنيؾ صاري حمكد 81
 ج. مستغانـ الفيزياء المكاد حظري بغداد 82
 ج. سيدي بمعباس اإللكتركنيؾ سحنكف دمحم 83
 ج. برج بكعريريج ىندسة الطرائق بكزيد عبد الرزاؽ 84
 ج. تيزي كزك ىندسة مدنية سعداكي أرزقي 85
 ج. باتنة ندسة ميكانيكيةى مزكز حمكدي 86

       

 الدقيقة فرع العموم
 رياضيات      

 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج رياضيات حساف بمبشير 1
 مستغانـ. ج رياضيات صادؽ قالة 2
 القبة لألساتذة العميا المدرسة رياضيات دمحم جازي  3
 سطيف. ج رياضيات فيركز قشي( ـ) شقعار 4
 باتنة. ج رياضيات عمار ةانبكك 5
 التطبيقي كاإلقتصاد لإلحصاء العميا الكطنية المدرسة رياضيات              نجية السعدي 6
 باتنة. ج رياضيات هللا عبد تامراب  7
 قالمة. ج رياضيات صالح بدراكي  8
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج رياضيات كىيبة زاير 9
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 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج رياضيات رشيدة كاديج( ـ) يحي أيت 10
 تممساف. ج رياضيات طارؽ  دمحم طكاكلة 11
 كىراف.ج رياضيات مصدؽ رميمي 12
 كىراف التكنكلكجي التعميـ ألساتذة العميا المدرسة رياضيات             بكبكر أحمد بف 13

 

 فيزياء

 بةعنا. ج فيزياء بكزيد حجكجة 1
 المدية. ج فيزياء إسماعيل ككاديؾ 2
 أدرار. ج فيزياء عمي عطيممو بف 3
 تممساف. ج فيزياء عمي شرميطي 4
 بكعريريج برج. ج فيزياء حسينة شكثري ( ـ) زركؽ  بف 5
 جيجل. ج فيزياء الديف نكر بكطاكي  6
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج فيزياء أميف بكزياف حمك 7
 الكادي. ج فيزياء بكبكر حكة فب 8
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج فيزياء نعيمة دكالش( ـ) خميسي 9

 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج فيزياء حسيف عال 10
 كزك تيزي  ج فيزياء السعيد مخمكؼ 11
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج فيزياء لطفي زكري  12
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج فيزياء ميمكني الغني دعب تبكف  13
 كرقمة. ج فيزياء الديف كماؿ عيادي 14
 جيجل. ج فيزياء الزاىي طككؾ 15
 التقنيات المتعددة الكطنية المدرسة فيزياء حميد يكسفي 16
 بجاية. ج فيزياء حكيـ مختار أيت 17
 الكادي. ج فيزياء جماؿ ضك 18
 بجاية. ج فيزياء سعاد سعكدي 19
 التقنيات المتعددة الكطنية المدرسة فيزياء بكعالـ دمري  20

 

 كيمياء      
 بجاية. ج كيمياء أحسف صكالح 1
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج كيمياء فريدة رمضاني( ـ) كاكة 2
 البميدة. ج كيمياء نعيمة صايب( ـ) بكشنافة 3
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج كيمياء يزيد الشريف فضيل 4
 تممساف. ج كيمياء  قكيدر مجاىد 5
 بكمديف ىكاري  التكنكلكجيا ك العمـك. ج كيمياء سياـ آسيا حمك حاج( ـ) بغدادي 6
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج كيمياء نصيرة كرجاني( ـ) تيقريف 7
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 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج كيمياء فريد مطرؼ 8
 بمعباس سيدي. ج كيمياء كمثـك  بكحجرة 9

 كىراف التكنكلكجي التعميـ ألساتذة العميا المدرسة كيمياء            فريدة بكعناني 10
 عنابة. ج كيمياء أحمد دراجي 11
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج كيمياء رشيد قصاص 12
 عنابة. ج كيمياء أحمد بكلممح 13

 
 

 والحياة الطبيعة فرع عموم
 البكاقي أـ. ج كالحياة الطبيعة عمـك عمار زلقي 1
 لمبيطرة العميا الكطنية المدرسة الفالحية العمـك جماؿ خالؼ 2
 عنابة. ج الفالحية العمـك دمحم سالمة بف 3
 البميدة. ج ميكركبيكلكجيا مسعكد شعباف بف 4
 عنابة. ج الفالحية العمـك رشيد جمعي 5
 عنابة. ج البحار عمـك فريد درباؿ 6
 تممساف. ج البيكلكجيا عثماني( ـ) زىية بكشري  7
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج الحياة عمـك سميمة العكفي 8
 كىراف. ج البيكلكجيا دمحم بكدربالة 9

 سطيف. ج بيكلكجية مييكب دمحم زركؽ  10
 سطيف. ج الحيكاف بيكلكجيا صميحة دحامنة 11
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج بيكلكجيا نبيمة حمزة( ـ) عميركش 12
 قسنطينة. ج الحيكاف بيكلكجيا سعاد أمداح 13
 سطيف. ج بيكلكجيا الحيكاف ناصر جيرار 14
 افكىر . ج بيكمديكل شكقي أحمد سيد لعمارة 15
 كىراف. ج األرض عمـك حميدي منصكر 16
 المدية. ج الحياة عمـك مصطفى اكمكنة 17
 عنابة. ج ىدركلكجيا شافي ىشاـ 18
 قسنطينة. ج تطبيقية ميكركبيكلكجيا ياميف حيزية بف 19
 كىراف التكنكلكجي التعميـ ألساتذة العميا المدرسة العمـك البيكلكجيا  فريد حميدة 20
 بجاية. ج الدقيقة األحياء عمـ مكلكج ةكش 21
 عنابة. ج الدقيقة األحياء عمـ زيداف  برانس 22
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج البيكلكجية العمـك سعيدة مباركة كافي( ـ) حرشاكي  23
 عنابة. ج الحيكاف بيكلكجيا سميرة سمطاف بف 24
 سطيف. ج تالنبا بيكلكجيا رشيد غرزكلي 25
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 قسنطينة. ج الطبيعة عمـك الحسيف ضكء قادـ 26
 قسنطينة. ج تطبيقية ميكركبيكلكجيا كريمة خركب 27
 مستغانـ. ج الفالحية العمـك الحميـ عبد حسف سعد رقيق 28
 البكاقي أـ. ج األرض عمـك الحكيـ عبد بمعيدي 29
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج بيكلكجيا سجية حمكش 30
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج الحيكاف بيكلكجيا نعيمة بكغالي( ـ) عكماري  31
 تممساف. ج الرسكبية األحكاض ديناميكية عباس ماركؾ 32
 كىراف. ج بيكلكجيا خيرة لحسف بف 33
 كزك تيزي . ج البيكلكجية العمـك فركجة سعاد بف 34
 بكمديف ىكاري  كالتكنكلكجيا العمـك. ج الجيكفيزياء        ىرةز  دىاف( ـ) بركة 35
 عنابة. ج النبات بيكلكجيا ليمى عمارة مكسـ 36
 الحراش لمفالحة العميا الكطنية المدرسة الفالحية عمـك                 غنية كناف 37
 سطيف. ج الحيكاف بيكلكجيا  مصطفى بكنشادة 38
 كزك تيزي . ج بيكلكجيا سعدكدي( ز) مةجمي عمي أحمد 39
 كىراف. ج البيكلكجيا فريدة مصمي 40
 بجاية. ج بيكلكجيا مصطفى مارة 41
 سطيف. ج بيكلكجيا رشيد قاسـ 42
 قسنطينة. ج كالحياة الطبيعة عمـك الحفيظ عبد دمحم حميدشي 43
 الشمف. ج الفالحية العمـك القادر عبد بكطيبة 44
 القبة لألساتذة العميا المدرسة الحيكاف عمـ إسماعيل ركينة 45

 

 التسيير وعموم والتجارية اإلقتصادية فرع العموم
 مستغانـ. ج إقتصادية عمـك رشيد يكسفي 1
 بسكرة. ج إقتصادية عمـك ميمكد تكمي 2
 التطبيقي كاإلقتصاد لإلحصاء االعمي الكطنية المدرسة           إقتصادية عمـك             رشيد بكجمعة 3
 أىراس سكؽ . ج إقتصادية عمـك عمي لزعر 4
 باتنة. ج التنمية إقتصاد عيسى مرازقة 5
 التجارية العميا الدراسات مدرسة إقتصادية عمـك عمي حمكتف 6
 3 الجزائر.ج التسيير عمـك نكفيل حديد 7
 باتنة. ج إقتصادية عمـك كماؿ عايشي 8
 التجارية العميا الدراسات مدرسة التسيير عمـك الديف نكر كفيشن 9

 قسنطينة. ج إقتصادية عمـك مميكة زغيب 10
 كزك تيزي . ج إقتصادية عمـك السعيد دكماف 11
 سطيف. ج إقتصادية عمـك تيجاني بالرقي 12
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 بكمرداس. ج إقتصادية عمـك حميد ةدبكزي 13
باتنة. ج إقتصادية عمـك عمار زيتكني 14  
باتنة. ج إقتصادية عمـك مصطفى عقاري  15  
 3 الجزائر ج إقتصادية عمـك مسعكد مجيطنو 16
 عنابة. ج إقتصادية عمـك بمقاسـ ماضي 17
 3 الجزائر. ج اإلقتصادي التحميل رابح باشا حمدي 18
 3 الجزائر. ج التسيير عمـك فرحات غكؿ 19
 قسنطينة. ج إقتصادية عمـك نعيمة غالب 20
 قسنطينة. ج التنمية إقتصاد الديف عز تركي بف 21
 تممساف. ج إقتصادية عمـك كماؿ مصطفى طاكلي 22
 البميدة. ج إقتصادية عمـك مسعكد دراكسي 23
 عنابة. ج إقتصادية عمـك الشريف حمزاكي  24
 3 الجزائر. ج إقتصادية عمـك مصطفى زركني 25
 تممساف. ج إقتصادية مـكع الديف نصر بدي 26
 قسنطينة. ج التسيير عمـك فييمة بديسي 27
بالجزائر لمتجارة العميا المدرسة التسيير عمـك عيسى بف عنابي 28  
قسنطينة. ج إقتصادية عمـك دمحم سحنكف  29  
 سطيف. ج إقتصادية عمـك ساعد فرحات بف 30
 3 الجزائر. ج التسيير عمـك مسعد كسري  31
 بكمرداس. ج إقتصادية عمـك الرحماف عبد غاري م 32
 قسنطينة. ج إقتصادية عمـك عيسى ناصر بف 33
 عنابة. ج بنكؾ ك مالية الشريف ريحاف 34
 قسنطينة. ج إقتصادية عمـك صالح مرازقة 35

 

 واإلنسانية االجتماعية فرع العموم
 2 الجزائر. ج التاريخ عمي تابميت 1
 قسنطينة. ج لفمسفةا نكرة بكجناش 2
 كىراف. ج اإلسالمية العمـك اليكاري  يكسي 3
 2 الجزائر. ج النفس عمـ الديف نكر خالد 4
 2 الجزائر. ج التاريخ لطيفة عميرة بف 5
 2 الجزائر. ج النفس عمـ الحسيف حماش 6
 قسنطينة اإلسالمية لمعمـك القادر عبد األمير. ج العقيدة                                    كماؿ جحيش 7
 2 الجزائر.ج التاريخ مميكة القكرصك 8
 3 الجزائر. ج كاإلتصاؿ اإلعالـ فايزة يخمف 9

 قسنطينة. ج النفس عمـ حياة عبكد 10
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 2 الجزائر. ج النفس عمـ فاطمة عرعار 11
 2 الجزائر. ج التاريخ أرزقي شكيتاـ 12
 3 الجزائر. ج كاإلتصاؿ اإلعالـ عمي يةقسايس 13
 2 الجزائر. ج النفس عمـ سامية شكيعل 14
 كىراف. ج الفمسفة شيرزاد دراس 15
 2الجزائر. ج النفس عمـ شيرزاد زاىي 16
 1 الجزائر. ج اإلسالمية العمـك سياـ ماكف  17
 3 الجزائر. ج إلتصاؿ ك اإلعالـ أحمد عظيمي 18
 1 الجزائر. ج الفقو أصكؿ عقيمة سيفح 19
 قسنطينة. ج االجتماع عمـ الزىراء فاطمة ساري  أبك 20
 2 الجزائر. ج  كاإلتصاؿ اإلعالـ بكجمعة رضكاف 21
 عنابة. ج اإلتصاؿ عمـك سمماف رحاؿ 22
 قسنطينة. ج النفس عمـ العربي القمي 23
 قسنطينة اإلسالمية العمـك القادر عبد األمير. ج                 ديافاأل مقارنة               لمير طيبات 24
 كتكنكلكجياتيا الرياضة لعمـك العالي الكطني المعيد                    كالرياضية البدنية التربية        رزكؽ  إيعيش 25
 كىراف. ج اإلسالمية العمـك القادر عبد داكدي 26
 1 الجزائر. ج الديف أصكؿ سالمي عزيز 27
 جيجل. ج الديف أصكؿ الحميد عبد بككعباش 28
 باتنة. ج االجتماع عمـ عمي قكاسي 29
 3 الجزائر. ج كاإلتصاؿ اإلعالمية أحمد شكتر 30
 3 الجزائر. ج السياسية العمـك شكيبمة العايب 31
 2 الجزائر. ج النفس عمـ سعيدة براىيمي 32
 تممساف. ج جتماعإ عمـ العربي بكحسكف  33
 3 الجزائر. ج كاإلعالـ السياسية العمـك سعاد العقكف  34
 2 الجزائر. ج التاريخ رشيد تكمي 35
 الجزائر كالتقنيات لمعمـك التحضيرية المدرسة           االجتماع  عمـ                أحمد براح 63
 الجزائر بكزريعة لألساتذة االعمي المدرسة   التاريخ              أحمد مربكش 63
 كىراف. ج الفمسفة حميد حمادي 63
 2 الجزائر. ج الفمسفة طالب مناد 63
 2 الجزائر. ج االجتماع عمـ أنسة  الرحماني براىيـ 04
 2 الجزائر. ج االجتماع عمـ رؤكؼ دمحم الحساني قاسمي 04
 باتنة. ج اإلسالمية العمـك نائل أـ براكاني 04
 كىراف. ج فمسفة عمر الزاكي  06
 سطيف. ج االجتماع عمـ نادية عيشكر 00
 1 الجزائر. ج الفقو الديف أصكؿ ليمى حداد 04
 كىراف. ج فمسفة عمر أبف سكاريت 03
 عنابة. ج فمسفة محياكي رحيـ 03
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 باتنة. ج اإلسالمية العمـك عامر لعرابي 03
 البميدة. ج اعاالجتم عمـ عثماف فكار 03
 عنابة. ج كاإلتصاؿ اإلعالـ فضة عباسي 44
 2 الجزائر. ج اإلعالـ عمـك يكسف كعمي عمر 44

 

 والمغات فرع اآلداب
 باتنة. ج العربي كاألدب المغة دمحم حجازي  1
 المسيمة. ج العربي األدب فتحي بكخالفة 2
 قسنطينة. ج األدبي النصكص عمـ ادشيالقر ( ـ) فريدة العقبي 3
 عنابة. ج أدب حسيف معاكي  4
 كىراف. ج العربية المغة العربي قاليمية 5
 البميدة. ج العربية الميسانيات     بركة لخضر( ز) فريدة بغدادلي 6
 ج. البميدة العربية المغة بكحسايف نصر الديف 7
 المسيمة. ج ياكآداب العربية المغة جماؿ حضري  8
 كىراف. ج الدرامية الفنكف  العيد ميرات 9

 تيارت. ج العربية المغة القادر عبد شاكر 10
 باتنة. ج كآدابيا العربية المغة أحمد هللا جاب 11
 قسنطينة اإلسالمية لمعمـك القادر عب األمير. ج العربية المغة           ذىبية بكركيس 12
 تيارت. ج العربية لمغةا دمحم حرير 13
 عنابة. ج القديـ العربي األدب حفيظة زعيتر( ـ) ركاينية 14
 تبسة. ج كآدابيا العربية المغة رشيد رايس 15
 2 الجزائر. ج الشعبي األدب عزي  بكخمفة 16
 قالمة. ج         األندلسي األدب العزيز عبد بكميرة 17
 عنابة. ج الحديث األدب السعيد بكسقطة 18
 األغكاط. ج القديـ العربي األدب مسعكد عامر 19

 

 واإلدارية القانونية فرع العموم
 البميدة. ج الحقكؽ  جماؿ الديف محي 1
 1 الجزائر. ج القانكف  عمي سعيداف 2
 البميدة. ج الخاص القانكف  القادر عبد شرباؿ 3
 1 ائرالجز . ج الخاص القانكف  زرارة( ـ) الكاسعة صالحي 4
 1 الجزائر. ج الخاص القانكف  بكعرة دمحم 5
 جيجل. ج الخاص القانكف  الديف نصر سمار 6
 البكيرة. ج قانكف  دمحم سركر 7
 بكمرداس. ج الخاص القانكف  يحيى دنيدني 8
 بسكرة. ج        قانكف  حكرية بكرناف 9

 البميدة. ج الخاص القانكف  الديف نكر بكسيكة 10
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 1 الجزائر. ج العاـ القانكف  عمي مراح 11
 قسنطينة. ج اإلداري  القانكف  دمحم زغداكي  12
 1 الجزائر. ج العاـ القانكف  مكلكد منصكر 13
 1الجزائر. ج الخاص نكف القا الديف نكر لمطاعي 14

 

 ،2102 ديسمبر 20 فم إبتداء مفعكلو يسري  الذي القرار ىذا بتنفيذ البشرية المكارد مدير يكمف:  12 المػادة
 .العممي كالبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في سينشر كالذي

 
 

 2102 ديسمبر 01 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     

 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــ
 ــــــ
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 المقــــــــررات
 ـــــــــــــــــــــ.....  ــــــــــــــــــــ
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 الجامعية اليياكل وضع المتضمن 2102 اكتوبر 3 في رخمؤ  021 رقم مقرر
 تصرف تحت سكيكدة، لجامعة التابعة سكيكدة، والية بعزابة، الواقعة

 بسكيكدة التكنولوجي التعميم ألساتذة العميا المدرسة
         

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 المتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 كاؿش 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2113 ديسمبر 23 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 سيرىا، ك بتنظيميا الخاصة القكاعد ك الجامعة خارج المدرسة مياـ يحدد الذي
 خارج مدرسة إنشاء المتضمف ،2113 أكت 01 في المؤرخ 234-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .بسكيكدة التكنكلكجي لمتعميـ الجامعة
  يقـــــــــرر

 

 ،(عميو المرفق الممحق في المبينة)  سكيكدة كالية بعزابة، الكاقعة الجامعية اليياكل ضعتك : األولى المادة
 بسكيكدة، التكنكلكجي التعميـ ألساتذة العميا المدرسة تصرؼ تحت سكيكدة، لجامعة كالتابعة

 كالسيد كدةسكي جامعة مدير كالسيد التسيير كمراقبة كالكسائل الميزانية مدير السيد مف كل يكمف :2 المـادة
 النشرة في سينشر الذي المقرر ىذا بتنفيذ بسكيكدة، التكنكلكجي التعميـ ألساتذة العميا المدرسة مدير

 .العممي كالبحث العالي لمتعميـ الرسمية
 

 2102 أكتوبر 13 في بالجزائر حرر                                                                                    
 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامعية اليياكل وضع المتضمن 2102 أكتوبر 13 في المؤرخ 021 رقم بالمقرر ممحق
 ألساتذة العميا المدرسة فتصر  تحت سكيكدة، لجامعة التابعة سكيكدة، والية بعزابة الواقعة

 بسكيكدة التكنولوجي التعميم
 :البيداغوجية المحالت
 منيا لكل بيداغكجي مقعد 021 بسعة مدرجات( 14) أربع. 

 منيا لكل بيداغكجي مقعد 021 بسعة كبيرتيف قاعتيف. 

 منيا لكل بيداغكجي مقعد 41 بسعة مكجية كأعماؿ دراسة قاعة( 23) كعشركف  خمس. 

 منيا لكل مقعد 41 بسعة كأنترنت آلي إعالـ قاعتي. 

 مقعد 041 بسعة جامعية مكتبة. 

 :اإلدارية المحالت
 مكتب 01 يحكي  إداري  جناح. 

 زف كمخ نادي. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                        
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 لجناح األول الطابق وضع المتضمن 2102 اكتوبر 02 في مؤرخ 042 رقم مقرر
 بجامعة الطب لكمية التابع الجزائر، والية ،درقانة بمجمع الكائن"  التشريح عمم" 

 لمتكنولوجيا العميا الوطنية المدرسة تصرف تحت ،0 الجزائر
         

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 المتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك تضىبمق -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 ،2113 ديسمبر 23 المكافق 0421 القعدة ذي 21 في المؤرخ 311-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 سيرىا، ك بتنظيميا الخاصة القكاعد ك ةالجامع خارج المدرسة مياـ يحدد الذي
 المتضمف ،2113 جانفي 21 المكافق 0401 محـر 20 في المؤرخ 21-13 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .لمتكنكلكجيا العميا الكطنية المدرسة إنشاء
 المتعمق ك ،0324 أكت 02 المكافق 0414 القعدة ذي 20 في المؤرخ 213-24 رقـ المرسكـ بمقتضى -

 المعدؿ، سيرىا، ك الجزائر جامعة يـبتنظ
 ،2101 جكيمية 04 المكافق 0400 شعباف 2 في المؤرخ 020-01 رقـ التنفيذي المرسكـ بمقتضى -

 .الجزائر جامعة تسمية تعديل المتضمف
 يقـــــــــرر

 التابع ائر،الجز  كالية درقانة، بمجمع الكائف" التشريح عمـ"  لجناح األكؿ الطابق ىياكل تكضع: األولى المادة
 .لمتكنكلكجيا العميا الكطنية المدرسة تصرؼ تحت ،0الجزائر بجامعة الطب لكمية

 كالسيد 0الجزائر جامعة رئيس كالسيد التسيير كمراقبة كالكسائل الميزانية مدير السيد مف كل يكمف: 2 المـادة
 لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي المقرر ىذا بتنفيذ لمتكنكلكجيا، العميا الكطنية المدرسة مدير
 .العممي كالبحث العالي

 2102 أكتوبر 02 في بالجزائر حرر                                                                                      
 العممي والبحث العالي التعميم روزي                                                                                     
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لجناح األكؿ الطابق كضع المتضمف 2102 أكتكبر 02 في المؤرخ 042 رقـ بالمقرر ممحق
 بجامعة الطب لكمية التابع الجزائر، كالية درقانة، بمجمع الكائف"  التشريح عمـ" 

 لمتكنكلكجيا العميا الكطنية المدرسة تصرؼ تحت ،0 الجزائر
 :البيداغوجية المحالت
 منيما، مقعد 21 بسعة( 12) مخبريف 

 مقعد، 001 بسعة كبرى  قاعة 

 منيا، كل مقاعد 01 بسعة اآللي لإلعالـ قاعات( 11) ستة 

 منيا، لكل مقعدا 41 بسعة لمدراسة قاعات( 11) ستة 

 منيا لكل مقعدا 01 بسعة لمدراسة قاعات( 10) ثالثة. 

 :اإلدارية المحالت
 مكاتب( 14) أربعة يحكي  إداري  جناح. 

 لممياه دكرتيف. 
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 تشكيمة يحدد 2102 أكتوبر 24 في مؤرخ 033 رقم مقرر
 بشار جامعة لدى المعمارية لممسابقات التحكيم لجنة

        

 العممي، والبحث العالي التعميم وزير إن
 كالمتمـ، المعدؿ كالتعمير، بالتييئة لمتعمق ك ،0331 ديسمبر 10 في المؤرخ 23-31 رقـ القانكف  بمقتضى -
 المتضمف ،2102 سبتمبر 4 المكافق 0400 شكاؿ 01 في المؤرخ 021-02 رقـ الرئاسي المرسكـ مقتضىب -

 الحككمة، أعضاء تعييف
 كالمتضمف ،2101 أكتكبر 1 المكافق 0400 شكاؿ 22 في المؤرخ 201-01 رقـ الرئاسي المرسكـ بمقتضى -

 منو، 1 فقرة 04 المادة سيما ال المتمـ، ك المعدؿ العمكمية، الصفقات تنظيـ
 المعماري  اإلنتاج بشركط المتعمق ك ،0334 ماي 02 في المؤرخ 11-34 رقـ التشريعي المرسـك بمقتضى -

 المعدؿ، المعماري، الميندس مينة ممارسة ك
 الذي 0334 أكت 21 المكافق 0403 األكؿ ربيع 03 في المؤرخ 211-34 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 العممي، البحث ك العالي التعميـ كزير صالحيات يحدد
 كالمتضمف ،2113  جانفي 4 المكافق 0401 محـر 1 في المؤرخ 11-13 رقـ التنفيذي المرسـك بمقتضى -

 بشار، جامعة إنشاء
 في األشغاؿ تنفيذ ممارسة كيفيات كالمتضمف ،0322 ماي 03 في المؤرخ المشترؾ الكزاري  القرار بمكجب -

 المعدؿ، ذلؾ، أجر ك البناء ميداف
 تككف  أف يجب التي المشاريع قائمة المحدد ،2100 أكت 4 في المؤرخ 432 رقـ الكزاري  القرار عمى اءبن -

 مسابقة، محل
 .بشار جامعة مدير إقتراح عمى بناء -

  يقـــــــــرر
 

 شكاؿ 22 في المؤرخ 201-01 رقـ الرئاسي المرسكـ مف 1 الفقرة 04 المادة ألحكاـ تطبيقا: األولى المادة
 تشكيل إلى المقرر ىذا ييدؼ أعاله، كالمذككر كالمتمـ المعدؿ ،2101 أكتكبر 1 المكافق 0400
 بشار، جامعة لدى المعمارية لممسابقات التحكيـ لجنة

 :مف بشار جامعة لدى المعمارية لممسابقات التحكيـ لجنة تتشكل: 2 المـادة
 رئيسا بشار جامعة رضا دمحم شمي السيد 
 عضكا بشار عةجام مسعكد جماعي السيد 
 عضكا بشار جامعة بكنكة طاب السيد 
 عضكا بشار كالية العمكمية كالتجييزات السكف مديرية خميفة منير سالمي السيدة 
 عضكا بشار كالية كالبناء التعمير مديرية فكزية طكبة بف السيدة 
 عضكا بشار كالية المعمارييف لمميندسيف الكطنية الييئة الفتاح عبد بكيدة السيد 

 .المقرر ىذ أحكاـ بتنفيذ بشار، جامعة مدير يكمف :0 المـادة
 2102 أكتوبر 24 في بالجزائر حرر  

 العممي والبحث العالي التعميم وزير                                                                                        
 حراوبية األستاذ رشيد                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االمــــــقرراتو   القــرارات
 الفرديــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القــــــرارات الفرديــة

 قسـ محاضرة أستاذة وّثىظ ٔادَح،  السيدة تعيف ،2102 برأكتك  01 في مؤرخ 011 رقـ بقرار -
 .كىراف بجامعة" كتكنكلكجيا عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكلة بصفتيا ،"أ"
 قسـ محاضر أستاذ تىوردٍَّ جّاي، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 010 رقـ بقرار -
 .كىراف بجامعة" مادةال عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو ،"أ"
 ،"أ" قسـ محاضر أستاذِذورٌ جّاي،  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 012 رقـ بقرار -

 .كىراف بجامعة" كالحياة الطبيعة عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو
 أستاذ، اٌعػعاغٍ جّاي اٌذَٓ، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 010 رقـ بقرار -

 .كىراف بجامعة" أجنبية كلغات آداب"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال وبصفت
 أستاذ تٓ عُطً عثذ اٌذٍُُ، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 014 رقـ بقرار -

 .كىراف بجامعة" عربي كأدب لغة"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو ،"أ" قسـ محاضر
 أستاذةعُادٌ ِثاروٍ زهُح،   السيدة تعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 013 رقـ بقرار -

 .2سطيف جامعة" أجنبية لغات ك آداب"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكلة بصفتيا ،"أ" قسـ محاضرة
 محاضرة أستاذةٌػهة صاظ جازَح،   السيدة تعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 011 رقـ بقرار -

 .2سطيف جامعة" سياسية كعمكـ حقكؽ "  التككيف ميداف فريق عف مسؤكلة بصفتيا ،"أ" قسـ
 بصفتو ،"أ" قسـ محاضر أستاذغُخح فؤاد، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 011 رقـ بقرار -

 .2قسنطينة بجامعة" كالرياضية البدنية النشاطات كتقنيات عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال
 قسـ محاضر أستاذعػىٌ ٔىر اٌذَٓ،  دالسي يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 012 رقـ بقرار -
 بعيف الجامعي بالمركز" تجارية كعمكـ تسيير إقتصادية، عمكـ" التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو ،"أ"

 .تيمكشنت
 ،"أ" قسـ محاضر أستاذِصاتذُح عٍٍ، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 369 رقـ بقرار -

 .تبسة بجامعة" كتكنكلكجيا عمكـ" التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو
 بصفتو أستاذ،ُِٓ،األتٓ اٌسَٓ دمحم  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 011 رقـ بقرار -

 .0الجزائر بجامعة" سياسية كعمكـ حقكؽ "  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال
 فريق عف كالمسؤ  بصفتو أستاذ،عسوز عٍٍ، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 010 رقـ بقرار -

 .0الجزائر بجامعة" اجتماعيةك  إنسانية عمكـ"  التككيف ميداف
 ،"أ" قسـ محاضر أستاذعٍمّح رزاق، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 012 رقـ بقرار -

 .بجاية بجامعة" كتكنكلكجيا عمكـ" التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو
 ،"أ" قسـ محاضر أستاذإوُىاْ ِراد، السيد عيفي ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 010 رقـ بقرار -

 .بجاية بجامعة" كالرياضية البدنية النشاطات تقنيات ك عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو
 أستاذةِثارن ضٍىذٍ ذىٍُد،  السيدة تعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 014 رقـ بقرار -

 .بجاية جامعة" أجنبية كلغات آداب"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكلة بصفتيا ،"أ" قسـ محاضرة
 ،"أ" قسـ محاضر أستاذلٕػىتح أدّذ، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 013 رقـ بقرار -

 .الجمفة بجامعة" عربي كأدب لغة"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو
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 بصفتو ،"أ" قسـ محاضر أستاذخروتٍ دمحم، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 011 رقـ بقرار -
 .الجمفة بجامعة" المادة عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال

 عف مسؤكال بصفتو أستاذ،تىعثطح ٌخضر، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 011 رقـ بقرار -
 .عنابة بجامعة" الككف  ك األرض عمكـ"  التككيف ميداف فريق

 ،"أ" قسـ محاضرة أستاذةغُاٌٍ ضًٍّ،  السيدة تعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 012 رقـ بقرار -
 .كىراف جامعة" كتكنكلكجيا عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكلة بصفتيا

 ،"أ" قسـ محاضر أستاذتٓ طاهر دطُٓ، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 030 رقـ بقرار -
 .خنشمة بجامعة" تجارية كعمكـ رتسيي إقتصادية، عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو

 بصفتو أستاذ،تٓ عىٍ ِذٕذ أوٍٍ،  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 032 رقـ بقرار -
 .0 الجزائر بجامعة" كالرياضية البدنية النشاطات تقنيات ك عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال

 ،"أ" قسـ محاضر أستاذٍ جّاي، تىعجُّ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 030 رقـ بقرار -
 .0 الجزائر بجامعة" اجتماعية ك إنسانية عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو

 قسـ محاضر أستاذتٓ تٍماضُ ضفُاْ، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 034 رقـ بقرار -
 .0 الجزائر بجامعػة"  تجارية كـكعم تسيير إقتصادية، عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو ،"أ"
 ،"أ" قسـ محاضر أستاذغعٕاْ ِطعىد،  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 033 رقـ بقرار -

 .0الجزائر بجامعة"  سياسية كعمكـ حقكؽ "  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو
 قسـ محاضر ذأستاتٓ رِضاْ فرَذ،  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 031 رقـ بقرار -
 .مستغانـ بجامعة"  أجنبية كلغات آداب"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو ،"أ"
 ،"أ" قسـ محاضر أستاذضُىىن لىَذر،  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 031 رقـ بقرار -

 .مستغانـ بجامعة"  اجتماعيةك  إنسانية عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال بصفتو
 مسؤكال بصفتو أستاذ،تىفرىدح َىضف،  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 032 رقـ بقرار -

 .جيجل بجامعة"  كالككف  األرض عمكـ"  التككيف ميداف فريق عف
 عف مسؤكال بصفتو أستاذ،تىضادح عّر، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 033 رقـ بقرار -

 .2 الجزائر بجامعة"  ماعيةاجتك  إنسانية عمكـ"  التككيف ميداف فريق
 بصفتو ،"أ" قسـ محاضر أستاذروَطاخ دمحم، السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 411 رقـ بقرار -

 .سعيدة بجامعة"  عربي كأدب لغة"  التككيف ميداف فريق عف مسؤكال
 كزبمر  بحث مدير رتبة فيرج جّاي فتىغ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 01 في مؤرخ 400 رقـ بقرار -

 .المتطكرة التكنكلكجيات تنمية
 في بحث مدير رتبة فيتٍمادج رغُذ  السيد يعيف ،2102 نكفمبر 01 في مؤرخ 402 رقـ بقرار -

 . لمطاقكية النكاقل نصف تكنكلكجيا
 بحث مدير رتبة فيُِساخ دمحم صاَة  السيد يعيف ،2102 نكفمبر 01 في مؤرخ 400 رقـ بقرار -

 .التنمية أجل مف بقالمط اإلقتصاد في البحث بمركز
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 المــــــقررات الفرديــة

 التي كزك تيزي  بجامعة البناء، ىندسة كمية عميد مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 10 في مؤرخ 004 رقـ بمقرر -
 .طمبو عمى بناء دهٍٍ، دمحم  السيد يمارسيا

  النيابة،ب عميد، بصفة ِذٕذ، دُّسٌ  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 10 في مؤرخ 003 رقـ بمقرر -
 . كزك تيزي  بجامعة البناء، ىندسة لكمية

 العالي بالتككيف مكمف كرقمة، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 10 في مؤرخ 001 رقـ بمقرر -
 .طمبو عمى بناء أدّذ، جّاي غاغح  السيد يمارسيا التي كالشيادات، المتكاصل كالتككيف

 نائب بصفة اٌذىُُ عثذ اٌطٕىضٍ  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 10 في مؤرخ 001 رقـ بمقرر -
 .كالشيادات المتكاصل كالتككيف العالي بالتككيف مكمف بالنيابة، كرقمة، جامعة مدير

 عميد بصفة اٌطاهر دمحم تٍعُطاوٌ  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 10 في مؤرخ 002 رقـ بمقرر -
 .بالنيابة ،2سطيف بجامعة السياسية، كالعمكـ الحقكؽ  كمية

 بجامعة  اإلنسانية، كالعمكـ اآلداب كمية عميد مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 10 في مؤرخ 003 رقـ بمقرر -
 .الييكل إللغاء خٍُّع، اٌذَٓ ٔىر صثار  السيد يمارسيا التي بمعباس، سيدي

، كمية عميد مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 00 في مؤرخ 024 رقـ بمقرر -  التي بكمرداس، بجامعة  العمـك
 .أخرى  بكظيفة لتكميفو وّاي، تذارٌ  السيد ايمارسي

، كمية عميد بصفة دمحم عٍُىاخ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 00 في مؤرخ 023 رقـ بمقرر -  العمـك
 .بكمرداس بجامعة بالنيابة،

  ،جتماعيةاال كالعمكـ اإلنسانية العمـك كمية عميد مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 04 في مؤرخ 021 رقـ بمقرر -
 .طمبو عمى بناء ضعذٌ، دمحم  السيد يمارسيا التي ممساف،ت بجامعة

 كمية عميد بصفة عٍٍ غرَف دّسج  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 04 في مؤرخ 021 رقـ بمقرر -
 .تممساف بجامعة بالنيابة، ،جتماعيةاال كالعمكـ اإلنسانية العمكـ

 العمـك بجامعة بالنيابة، كـ،العم كمية عميد مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 03 في مؤرخ 001 رقـ بمقرر -
 .طمبو عمى بناء ِصطفً، واِع  السيد يمارسيا التي بكىراف، كالتكنكلكجيا

 كمية عميد بصفة اٌذَٓ ٔىر ذػىار  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 03 في مؤرخ 000 رقـ بمقرر -
،  .بكىراف كالتكنكلكجيا العمكـ بجامعة بالنيابة، العمـك

 عاـ، أميف بصفة اٌذك عثذ تىراوٌ  السيد يعيف ،2102 كتكبرأ 01 في مؤرخ 002 رقـ بمقرر -
 .أدرار لجامعة بالنيابة،

 بتنشي  مكمف  بالنيابة، أدرار، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 000 رقـ بمقرر -
 لغاءإل ٌعًٍ، تىوُّع  السيد يمارسيا التي كالتعاكف، الخارجية كالعالقات العممي البحث كترقية
 .أخرى  بكظيفة كتكميفو الييكل

 جامعة مدير نائب بصفة ٌعًٍ تىوُّع  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 004 رقـ بمقرر -
 فيما العالي التككيف ككذا العممي كالبحث كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف مكمف بالنيابة، أدرار،
 .التدرج بعد

 مكمف  بالنيابة، أدرار، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 003 رقـ بمقرر -
 كتكميفو الييكل إللغاءدمحم، دارج تٓ السيد يمارسيا التي كالشيادات، المتكاصل كالتككيف العالي بالتككيف
 .أخرى  بكظيفة
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 ةجامع مدير نائب بصفة دمحم دارج تٓ  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 001 رقـ بمقرر -
 التككيف ككذا كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكر في العالي بالتككيف مكمف  بالنيابة، أدرار،
 .التدرج في العالي

 بصفة ددّاْ اٌفراح عثذ تٓ  السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 001 رقـ بمقرر -
 كالتظاىرات كاالتصاؿ كالتنشي  كالتعاكف  الخارجية بالعالقات مكمف  بالنيابة، أدرار، جامعة مدير نائب

 .العممية

 كمية عميد بصفة ِثرون اٌّصرٌ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 002 رقـ بمقرر -
 .بالنيابة أدرار، بجامعة السياسية كالعمكـ الحقكؽ 

 العمـك كمية عميد بصفة عّر ألاضُ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 003 رقـ بمقرر -
 .بالنيابة أدرار، بجامعة التسيير كعمكـ كالتجارية االقتصادية ياسيةالس

 بصفة جعفرٌ تاٌماضُ تٓ أدّذ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 041 رقـ بمقرر -
 .أدرار بجامعة بالنيابة، كالمغات، اآلداب كمية عميد

 العمـك كمية عميد بصفة دفرور راتخ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 040 رقـ بمقرر -
 .أدرار بجامعة بالنيابة، اإلسالمية، كالعمكـ جتماعيةكاال اإلنسانية

 كمية عميد بصفة ِصطفً عثذاٌالوٌ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 01 في مؤرخ 042 رقـ بمقرر -
 .أدرار بجامعة بالنيابة، كالتكنكلكجيا، العمكـ

 مكمف مدير، نائب بصفة تػُر رَثىح السيد يعيف ،2102 أكتكبر 22 في مؤرخ 043 رقـ بمقرر -
 .0 قسنطينة بجامعة  بالنيابة، كالتكجيو، كاإلستشراؼ بالتنمية

 زوجح ٔىاي اٌٍطُف عثذ ةالسيد عيفت ،2102 أكتكبر 20 في مؤرخ 041 رقـ بمقرر -

 العممية، كالتظاىرات كاإلتصاؿ كالتنشي  كالتعاكف  الخارجية بالعالقات مكمف مدير، نائب بصفة ِاٍِ
 .2 سطيف بجامعة  لنيابة،با

 مكمف مدير، نائب بصفة عُثع َىضف السيد يعيف ،2102 أكتكبر 20 في مؤرخ 041 رقـ بمقرر -
 التدرج، بعد فيما العالي التككيف ككذا العممي، كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف
 .2 سطيف بجامعة بالنيابة،

 مدير، نائب بصفة تارج اٌغٍٕ عثذ السيد يعيف ،2102 كتكبرأ 20 في مؤرخ 042 رقـ بمقرر -
 في العالي التككيف ككذا كالشيادات، المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف
 .2 سطيف بجامعة بالنيابة، التدرج،

 رئيس فةبص اٌطاهر دمحم عثادٌُح السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 043 رقـ بمقرر -
 .الشمف لجامعة الصفقات لجنة

 لجامعة الصفقات لجنة رئيس بصفة دمحم ٔثى السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 031 رقـ بمقرر -
 .بشار

 رئيس بصفة اٌرزاق عثذ دثُة بف السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 030 رقـ بمقرر -
 .تيمكشنت بعيف الجامعي لممركز الصفقات لجنة

 لجنة رئيس بصفة اٌطاهر عثُذ تٓ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 032 قـر  بمقرر -
 .كرقمة لجامعة الصفقات
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 لجنة رئيس بصفة لذور ٌعّارج السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 030 رقـ بمقرر -
 .0 قسنطينة لجامعة الصفقات

 لجنة رئيس بصفة ذاٌُسَ عثاوٌ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 034 رقـ بمقرر -
 .0 سطيف لجامعة الصفقات

 بالتككيف مكمف بالنيابة، أدرار، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 031 رقـ بمقرر -
 يمارسيا التي التدرج، في العاؿ التككيف ككذا كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي
 .طمبو عمى بناء ،دمحم دارج تٓ السيد

 مدير، نائب بصفة ضاعذ خُّطٍ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ مكرر 031 رقـ بمقرر -
 في العالي التككيف ككذا كالشيادات، المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف
 .2 قسنطينة بجامعة بالنيابة، التدرج،

 مدير، نائب بصفة ِذّىد تىفاَضح السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 031 رقـ بمقرر -
 بعد فيما العالي التككيف ككذا العممي، كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف مكمف
 .2 قسنطينة بجامعة  بالنيابة، التدرج،

 جامعة مدير ائبن بصفة صاٌخ دًٍُّ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 031 رقـ بمقرر -
 ككذا كالشيادات، المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف بالنيابة، أدرار،
 .التدرج في العالي التككيف

 مدير، نائب بصفة ٔاجٍ دطُٓ تٓ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 032 رقـ بمقرر -
 .2 قسنطينة بجامعة بالنيابة، العممية، كالتظاىرات كاإلتصاؿ  كالتنشي كالتعاكف  الخارجية بالعالقات مكمف

 مكمف مدير، نائب بصفة دطُٓ َذُىظ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 033 رقـ بمقرر -
 .2 قسنطينة بجامعة بالنيابة، كالتكجيو، كاالستشراؼ بالتنمية

 الحقكؽ  كمية عميد بصفة رتىتى ٌػهة السيد يعيف ،2102 أكتكبر 24 في مؤرخ 011 رقـ بمقرر -
 .الكادي لجامعة بالنيابة، السياسية، كالعمكـ

 التي بالنيابة، السياسية، كالعمـك الحقكؽ  كمية عميد مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 23 في مؤرخ 010 رقـ بمقرر -
 .طمبو عمى بناء ،تىتىر ٌػهة السيد يمارسيا

 السيد يمارسيا التي تيارت، لجامعة عاـ يفأم مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 23 في مؤرخ 012 رقـ بمقرر -
 .الكفاة بسببدمحم، هللا غالَ

 لجامعة عاـ، أميف بصفة ٍُِىد، عٕاْ السيد يعيف ،2102 أكتكبر 23 في مؤرخ 010 رقـ بمقرر -
 .تيارت

 بالعالقات كمفم بالنيابة، باتنة، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 أكتكبر 00 في مؤرخ 014 رقـ بمقرر -
 لتكميفو ،صاٌخ تىتػُع السيد يمارسيا التي العممية، كالتظاىرات كاإلتصاؿ كالتنشي  كالتعاكف  خارجيةال

 .أخرى  بكظيفة

 العمـك كمية عميد بصفة صاٌخ، تىتػُع السيد يعيف ،2102 أكتكبر 00 في مؤرخ 013 رقـ بمقرر -
 .باتنة بحامعة بالنيابة، اإلسالمية، كالعمكـ جتماعيةكاال اإلنسانية

 العالي بالتككيف مكمف سطيف، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 011 رقـ بمقرر -
 كتكميفو الييكل إللغاءٔثًُ، ٕٔصُة السيد يمارسيا التي كالشيادات، المتكاصل كالتككيف التدرج في

 .أخرى  بكظيفة
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 بالنيابة، عاـ، مدير بصفة ٔثًُ، ٕٔصُة السيد يعيف ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 011 رقـ بمقرر -
 .كالتغذية الزراعة كعمكـ البيكتكنكلكجية في لمبحث المكضكعاتية لمككالة

 مدير ،ٔثًُ ٕٔصُة لمسيد يمنح صالحياتو حدكد في ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 012 رقـ بمقرر -
 باسـ باإلمضاء تفكيض ة،كالتغذي الزراعة كعمكـ البيكتكنكلكجية في لمبحث المكضكعاتية لمككالة بالنيابة، عاـ،
 .بالصرؼ كآمر العممي كالبحث العالي التعميـ كزير

 مكمف مدير نائب بصفة ِصطفً، ُِّىْ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 013 رقـ بمقرر -
 التدرج، في العالي التككيف ككذا كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف

 .0 قسنطينة لجامعة يابة،بالن

 الحقكؽ  كمية عميد بصفة عّر، روَٕح السيد يعيف ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 011 رقـ بمقرر -
 .الكادي لجامعة بالنيابة، السياسية، كالعمكـ

 كترقية بتنشي  مكمف قالمة، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 010 رقـ بمقرر -
 بكظيفة لتكميفو عُطاوٌ، دمحماٌسَٓ السيد يمارسيا التي كالتعاكف، الخارجية القاتكالع العممي البحث
 .أخرى 

 مدير نائب بصفة عُطاوٌ، دمحماٌسَٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 012 رقـ بمقرر -
 فيما لتككيفا ككذا العممي كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث في العالي بالتككيف مكمف بالنيابة، قالمة، جامعة
 .التدرج بعد

 العالي بالتككيف مكمف قالمة، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 010 رقـ بمقرر -
 بكظيفة لتكميفو صاٌخ، اٌعمىْ السيد يمارسيا التي كالشيادات، المتكاصل كالتككيف التدرج في

 .أخرى 

 مدير نائب بصفة صاٌخ، اٌعمىْ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 014 رقـ بمقرر -
 كالشيادات، المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف  بالنيابة، قالمة، جامعة
 .التدرج في العالي التككيف ككذا

 جامعة مدير نائب بصفة رغُذ، دّذٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 013 رقـ بمقرر -
 .العممية كالتظاىرات كاالتصاؿ كالتنشي  كالتعاكف  الخارجية بالعالقات مكمف بالنيابة، قالمة،

 العمـك كمية عميد بصفة عّر، عطىش السيد يعيف ،2102 نكفمبر 14 في مؤرخ 011 رقـ بمقرر -
 .قالمة بجامعة  بالنيابة، ،جتماعيةكاال اإلنسانية

 يمارسيا التي المسيمة، بجامعة الحقكؽ، يةكم عميد مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 13 في مؤرخ 011 رقـ بمقرر -
 .طمبو عمى بناء صاٌخ، ٌُّع السيد

 بتنشي  مكمف بالنيابة، سعيدة، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 13 في مؤرخ 012 رقـ بمقرر -
 تىتىر تىعسج السيد يمارسيا التي ذلؾ، كترقية كالتعاكف  الخارجية كالعالقات العممي البحث

 .اٌصذَك

 مدير نائب بصفة ٍُِىد، ضٍُّأٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 05 في مؤرخ 013 رقـ بمقرر -
 .ذلؾ كترقية كالتعاكف  الخارجية كالعالقات العممي البحث بتنشي  مكمف بالنيابة، سعيدة، جامعة

 عاـ، أميف بصفة ِخرار، غٍُٕٕ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 05 في مؤرخ 021 رقـ بمقرر -
 .0 الجزائر جامعةل بالنيابة،
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 معيد مدير بصفة اٌذطٓ، إتراردٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 05 في مؤرخ 020 رقـ بمقرر -
 .0 قسنطينة لجامعة بالنيابة، البيطرية، العمكـ

 الصفقات لجنة رئيس بصفة ضعُذ، فىرج السيد يعيف ،2102 نكفمبر 05 في مؤرخ 022 رقـ بمقرر -
 .أىراس سكؽ  لجامعة

 الصفقات لجنة رئيس بصفة ِمٍٕ، لىاي السيد يعيف ،2102 نكفمبر 05 في مؤرخ 020 رقـ بمقرر -
 .كالثقافية جتماعيةاال األنتركبكلكجيا في البحث لمركز

 الصفقات لجنة رئيس بصفة دمحم، فرذٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 024 رقـ بمقرر -
 .الكيميائي - الفيزيائي التحميل في البحث لمركز

 لجنة رئيس بصفة اٌذَٓ، ٔىر َاضع السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 023 رقـ بمقرر -
 .لمطاقكية النكاقل نصف تكنكلكجيا في البحث لمركز الصفقات

 الصفقات لجنة رئيس بصفة ٔاصر، ٔاًَ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 021 رقـ بمقرر -
 .عمار سيد-عنابة الجامعية الخدمات لمديرية

 الصفقات لجنة رئيس بصفة راتخ، غرَط السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 021 رقـ رربمق -
 .بتيبازة الجامعي لممركز

 بصفتو اٌذَٓ، تذر تىصفصاف السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 022 رقـ بمقرر -
 .العاـ التشريح لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة رئيسا

 لمجنة رئيسة بصفتيا َُّٕح، ٌّىذٍ السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 022 رقـ بمقرر -
 .المرضي التشريح لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو وّاي، لٕاْ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 031 رقـ بمقرر -
 .كاإلنعاش التخذير لتخصص الكطنية البيداغكجية

 بصفتيا زهُح، غٕرىف ِٕرىرٌ السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 030 رقـ بمقرر -
نعاش تخدير لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة رئيسة  .األطفاؿ كا 

 لمجنة رئيسة بصفتيا زَٕح، تٍذطٓ السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 032 رقـ بمقرر -
 .الحيكية الكيمياء لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسة بصفتيا ًٌٍُ، دّى السيدة تعيف ،2102 رنكفمب 11 في مؤرخ 030 رقـ بمقرر -
 .القمب طب لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو ِصطفً، ِعاوٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 034 رقـ بمقرر -
 .العامة الجراحة لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو ع،.ِذٕذ عّراْ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 033 رقـ بمقرر -
 .القمب جراحة لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو راتخ، هللا ضعذ تٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 031 رقـ بمقرر -
 .كالكجو الفؾ عظاـ جراحة لتخصص الكطنية البيداغكجية

 رئيسا بصفتو اٌذَٓ، خُر ىَىضفت السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 031 رقـ بمقرر -
 .األعصاب جراحة لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة

 لمجنة رئيسا بصفتو رغُذ، تىىظ تٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 032 رقـ بمقرر -
 .كالرضكض العظاـ جراحة لتخصص الكطنية البيداغكجية
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 لمجنة رئيسا بصفتو جعفر، طاٌحدٕ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 033 رقـ بمقرر -
 .األطفاؿ جراحة لتخصص الكطنية البيداغكجية

 بصفتو أِسَاْ، عٍٍ تٍذّرٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 411 رقـ بمقرر -
 .الصدر جراحة لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة رئيسا

 رئيسا بصفتو رزاق،اٌ عثذ ددذوح السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 410 رقـ بمقرر -
 .البكلي الجياز لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة

 لمجنة رئيسا بصفتو عّار، ترطاي السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 412 رقـ بمقرر -
 .األكعية جراحة لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة ارئيس بصفتو ضُّر، جىذار السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 410 رقـ بمقرر -
 .الحركؽ  كعمـ كالتجميل التشكيل إعادة ك الجراحة لتخصص الكطنية البيداغكجية

 رئيسا بصفتو أعىِر، خىجح عّار السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 414 رقـ بمقرر -
 .كالتناسمية الجمدية األمراض طب لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة

 لمجنة رئيسا بصفتو ِراد، ضّرؤٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 413 رقـ بمقرر -
 .األيضية كاألمراض الصماء الغدد كعمـ السكري  داء عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسة بصفتيا اٌغاٌُح، فارش السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 411 رقـ بمقرر -
 .الكقائي كالطب األكبئة طب لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو عٍٍ، صالدٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 412 رقـ بمقرر -
 .كالتكليد النساء طب لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو داج، ذىهاٍِ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 413 رقـ بمقرر -
 .الدـ طب لتخصص الكطنية البيداغكجية

 رئيسا بصفتو اٌمادر، عثذ هالٌٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في خمؤر  401 رقـ بمقرر -
 .العيادية الصيدلة عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة

 لمجنة رئيسا بصفتو رضا، جُجُه السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 400 رقـ بمقرر -
 .المناعة عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو ِعّر، ٌعىر السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 402 رقـ بمقرر -
 .المعدية األمراض لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو رغُذ، دُٕفٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 400 رقـ بمقرر -
 .الرياضة طب لتخصص الكطنية البيداغكجية

 البيداغكجية لمجنة رئيسا بصفتو دمحم، تٍذاج السيد فيعي ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 404 رقـ بمقرر -
 .الداخمي الطب لتخصص الكطنية

 رئيسا بصفتو اٌذُّذ، عثذ ُِرج السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 403 رقـ بمقرر -
 .كاألخالقيات الطبي كالقانكف  الشرعي الطب لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة

 رئيسا بصفتو اٌذَٓ، صالح تىَىضف السيد يعيف ،2102 مبرنكف 11 في مؤرخ 401 رقـ بمقرر -
 .الجزيئي كالتصكير النككي  الطب لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة

 لمجنة رئيسة بصفتيا دُٕفح، وٌعً السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 401 رقـ بمقرر -
 .الدـ كحقف الييمكبيكلكجيا لتخصص الكطنية البيداغكجية
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 لمجنة رئيسا بصفتو َذًُ، تراتخ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 402 رقـ بمقرر -
 .كالسل الصدرية األمراض لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو أدّذ، أدرؼ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 403 رقـ بمقرر -
 .التكييف كا عادة الفيزيائي الطب لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو ِاٌه، ٔعُُ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 421 رقـ قرربم -
 .الجراثيـ عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو دمحم، عثاجٍ تٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 420 رقـ بمقرر -
 .الكمى طب لتخصص الكطنية البيداغكجية

 رئيسا بصفتو ،ٔاصر أدّذ ِصّىدٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 422 رقـ بمقرر -
 .األعصاب طب لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة

 لمجنة رئيسا بصفتو طاها، فُالٌٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 420 رقـ بمقرر -
 .السرطانية األكراـ طب لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسة بصفتيا ٍُِىح، طُار السيدة تعيف ،2102 فمبرنك  11 في مؤرخ 424 رقـ بمقرر -
 .العيكف  طب لتخصص الكطنية البيداغكجية

 البيداغكجية لمجنة رئيسا بصفتو دمحم، ِذاجٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 423 رقـ بمقرر -
 .كالحنجرة كاألنف األذف طب لتخصص الكطنية

 لمجنة رئيسا بصفتو تىضعذ، دّرَىٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 421 رقـ بمقرر -
 .كالفطريات الطفيميات عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية

 بصفتو اٌٍطُف، عثذ ضٕىضٍ تٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 421 رقـ بمقرر -
 .األطفاؿ طب لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة رئيسا

 لمجنة رئيسة بصفتيا عائػح، جّعح السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 422 رقـ بمقرر -
 .السرطانية كاألكراـ باألشعة العالج لتخصص الكطنية البيداغكجية

 بصفتيا عائػح، رزَك ٌعجىز السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 423 رقـ بمقرر -
 .المفاصل طب لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة رئيسة

 لمجنة رئيسا بصفتو ِصطفً، تىترَط السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 401 رقـ بمقرر -
 .األشعة كعمـ الطبي التصكير لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو دطاْ، ِهذَىٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 400 رقـ بمقرر -
 .التنفسي كالجياز القمب لطب الكظيفي كالفحص العيادية الفيزيكلكجيا لتخصص الكطنية البيداغكجية

 بصفتيا فرُذح، ِطىُٓ تراداٌ السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 402 رقـ بمقرر -
 لمجياز الكظيفي كالفحص العيادية األعصاب فيزيكلكجية لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة رئيسة

 .العصبي

 لمجنة رئيسا بصفتو اي،وّ وساي السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 400 رقـ بمقرر -
 .العيادية البيكلكجيا لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسة بصفتيا رغُذج، غُىظ السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 404 رقـ بمقرر -
 .التحميمية الكيمياء لتخصص الكطنية البيداغكجية
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 لمجنة رئيسا بصفتو ،غىذٍ لاضٍُّ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 403 رقـ بمقرر -
 .المعدنية الكيمياء لتخصص الكطنية البيداغكجية

 بصفتيا اٌسهرج، فاطّح غٕاضٍ السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 401 رقـ بمقرر -
 .األدكية عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة رئيسة

 لمجنة رئيسا بصفتو اٌهىارٌ، عاتذ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 401 رقـ بمقرر -
 .الصيدلة عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية

 بصفتو ضٍُّاْ، تٓ دمحم ِٕصىرٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 402 رقـ بمقرر -
 .الصيدالنية الصيدلة عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة رئيسا

 البيداغكجية لمجنة رئيسا بصفتو دمحم، عسوز السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 403 رقـ بمقرر -
 .الكمى طب التسمـ عمـ لتخصص الكطنية

 لمجنة رئيسا بصفتو رغُذ، ضُذ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 441 رقـ بمقرر -
 .كعالجيا األسناف حفظ عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسة بصفتيا صافُح، ٌراتح السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 440 رقـ بمقرر -
 .األسناف تقكيـ عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسة بصفتيا جٍُّح، تىزَاْ السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 442 رقـ بمقرر -
 .لألسناف المدعمة األنسجة عمـ لتخصص الكطنية البيداغكجية

 البيداغكجية لمجنة رئيسا بصفتو دمحم، ْتروا السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 440 رقـ بمقرر -
 .الفـ جراحة ك أمراض عمـ لتخصص الكطنية

 لمجنة رئيسا بصفتو دمحم، تىزَاْ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 444 رقـ بمقرر -
 .األسناف تركيب لتخصص الكطنية البيداغكجية

 رئيسا بصفتو ٌذُّذ،ا عثذ صخرٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 443 رقـ بمقرر -
 .العيادية الكراثية كالجينات األنسجة عمكـ لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة

 عثذ اٌذَٓ تذر لٕذوضٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 441 رقـ بمقرر -

 .العمل طب لتخصص الكطنية البيداغكجية لمجنة رئيسا بصفتو اٌىرَُ،

 البيداغكجية لمجنة رئيسا بصفتو دمحم، تىدف السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 441 رقـ بمقرر -
 .العقمية األمراض لتخصص الكطنية

 لمجنة رئيسا بصفتو فُصً، ٔجار السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 442 رقـ بمقرر -
 .كالتغدية الغدائي لمتمثيل الكظيفي كالفحص العيادية الفيزيكلكجيا لتخصص الكطنية البيداغكجية

 لمجنة رئيسا بصفتو دمحم، َىضف تٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 443 رقـ بمقرر -
 .الحيكية الفيزياء لتخصص الكطنية البيداغكجية

 الصفقات لجنة رئيس بصفة أدّذ جالٍٍَ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 11 في مؤرخ 431 رقـ بمقرر -
 .بالنعامة الجامعية الخدمات لمديرية

 بصفة دطاْ، اٌطالَ عثذ ُِٕعٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 01 في مؤرخ 430 رقـ بمقرر -
 .0 قسنطينة بجامعة بالنيابة، الصيدالنية، الطرائق ىندسة كمية عميد

 مكمف مدير، نائب بصفة دمحم، تىدالضح السيد يعيف ،2102 نكفمبر 01 في مؤرخ 432 رقـ بمقرر -
 التدرج، في العالي كالتككيف كالشيادات، المتكاصل لتككيفكا كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف
 .0 قسنطينة بجامعة بالنيابة،
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 عميد بصفة إدرَص، تىٌىعُثاخ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 01 في مؤرخ 430 رقـ بمقرر -
 .0 قسنطينة بجامعة بالنيابة، البصري، كالسمعي كاإلتصاؿ اإلعالـ عمكـ كمية

 صفٍ زوجح جٍُّح رواق السيدة تعيف ،2102 فمبرنك  01 في مؤرخ 434 رقـ بمقرر -

 .0 قسنطينة بجامعة بالنيابة، كالتعمير، المعمارية اليندسة كمية عميدة بصفة اٌذَٓ،

 العمـك كمية عميد بصفة رَاض، تىرَع السيد يعيف ،2102 نكفمبر 01 في مؤرخ 433 رقـ بمقرر -
 .0 قسنطينة بجامعة بالنيابة، السياسية،

 يمارسيا التي قسنطينة، بجامعة الطب، كمية عميد مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 01 في مؤرخ 431 رقـ بمقرر -
 .الييكل إللغاء ِذجىب، تىزَرىٔح السيد

 كمية عميد بصفة ِذجىب، تىزَرىٔح السيد يعيف ،2102 نكفمبر 01 في مؤرخ 431 رقـ بمقرر -
 .0 قسنطينة بجامعة بالنيابة، الطب،

 مكمف مدير، نائب بصفة ِىضً، زواوٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 02 في مؤرخ 432 رقـ بمقرر -
 .2 سطيف بجامعة بالنيابة، كالتكجيو، كاإلستشراؼ بالتنمية

 لجامعة بالنيابة، عاـ، أميف بصفة دمحم، ضعُذ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 02 في مؤرخ 433 رقـ بمقرر -
 .ردايةغ

 لجنة رئيس بصفة ٌعّارج لذور لسيدا يعيف ،2102 نكفمبر 00 في مؤرخ 411 رقـ بمقرر -
 .بميمة الجامعي لممركز الصفقات

 لجنة رئيس بصفة دطاْ زغاِرٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 00 في مؤرخ 410 رقـ بمقرر -
 .بتيارت الجامعية الخدمات لمديرية الصفقات

 العالي بالتككيف مكمف المسيمة، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 412 رقـ بمقرر -
 .الييكل إللغاء دهٍُّ، واٌٍ السيد يمارسيا التي كالشيادات، المتكاصل كالتككيف التدرج في

 جامعة مدير نائب بصفة دهٍُّ واٌٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 410 رقـ بمقرر -
 كالتككيف كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف بالنيابة، المسيمة،
 .التدرج في العالي

 كترقية بتنشي  مكمف المسيمة، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 414 رقـ بمقرر -
 .الييكل إللغاء ٌذطٓ، ِسراق السيد يمارسيا التي كالتعاكف، الخارجية كالعالقات العممي البحث

 جامعة مدير نائب بصفة ٌذطٓ ِسراق السيد يعيف ،2102 برنكفم 04 في مؤرخ 413 رقـ بمقرر -
 .العممية كالتظاىرات كاإلتصاؿ كالتنشي  كالتعاكف  الخارجية بالعالقات مكمف بالنيابة، المسيمة،

 نائب بصفة اٌذَٓ ٔىر دُّذوظ تٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 411 رقـ بمقرر -
 العممي كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف مكمف بالنيابة، المسيمة، جامعة مدير

 .التدرج بعد فيما العالي كالتككيف

 بالتنمية مكمف المسيمة، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 411 رقـ بمقرر -
 .دمحم اٌػُخ تٓ السيد يمارسيا التي كالتكجيو، كاإلستشراؼ

 بصفة اٌعاتذَٓ، زَٓ ردّىٍٔ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 412 رقـ بمقرر -
 .كالتكجيو كاإلستشراؼ بالتنمية مكمف بالنيابة، المسيمة، جامعة مدير نائب

 كعمـك كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية عميد مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 413 رقـ بمقرر -
 .طمبو عمى بناء دطُٓ، تٍىاضخ السيد يمارسيا التي المسيمة، بجامعة التسيير
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 العمـك كمية عميد بصفة راتخ، تىلرج السيد يعيف ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 411 رقـ بمقرر -
 .المسيمة بجامعة بالنيابة، التسيير، كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية

 بجامعة ،تماعيةجاال كالعمكـ اآلداب كمية عميد مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 410 رقـ بمقرر -
 .الييكل إللغاء فىروْ، اٌطعُذ السيد يمارسيا التي المسيمة،

 كمية عميد بصفة عثاش، َذًُ تٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 412 رقـ بمقرر -
 .المسيمة بجامعة  بالنيابة، المغات، ك اآلداب

 كمية عميدة بصفة ،عمٍُح خرتاغٍ السيدة تعيف ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 410 رقـ بمقرر -
 .المسيمة بجامعة  بالنيابة، السياسية، كالعمكـ الحقكؽ 

 عميد بصفة اٌطعُذ، َُّٕح تٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 04 في مؤرخ 414 رقـ بمقرر -
 .المسيمة بجامعة  بالنيابة، ،جتماعيةكاال اإلنسانية العمكـ كمية

 مدير نائب بصفة اٌطُة، تىزَذ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 03 في مؤرخ 413 رقـ بمقرر -
 .العممية كالتظاىرات كاإلتصاؿ كالتنشي  كالتعاكف  الخارجية بالعالقات مكمف بالنيابة، باتنة، جامعة

 معيد مدير نائب بصفة هللا، عثذ تذرٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 21 في مؤرخ 411 رقـ بمقرر -
 .2قسنطينة بجامعة ،بالنيابة كالرياضية، البدنية النشاطات كتقنيات عمكـ

 جتماعيةاال كالعمكـ اإلنسانية العمكـ كمية عميد مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 21 في مؤرخ 411 رقـ بمقرر -
 .الييكل إللغاء دُّذ، خروف السيد يمارسيا التي قسنطينة، بجامعة

 العمـك كمية عميد بصفة دُّذ، خروف السيد يعيف ،2102 نكفمبر 21 في مؤرخ 412 رقـ بمقرر -
 .2 قسنطينة بجامعة بالنيابة، ،جتماعيةاال كالعمكـ اإلنسانية

  التسيير كعمـك اإلقتصادية العمكـ كمية عميد مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 21 في مؤرخ 413 رقـ بمقرر -
 .الييكل إللغاء إٌىر، عثذ ِىضاوٌ السيد يمارسيا التي قسنطينة، بجامعة

 عميد بصفة إٌىر، عثذ ِىضاوٌ السيد عيفي ،2102 نكفمبر 21 في مؤرخ 421 رقـ بمقرر -
 .2 قسنطينة بجامعة بالنيابة، التسيير، كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ كمية

 عمـ كمية عميد بصفة ٌىوُحاٌهاغٍّ، السيد يعيف ،2102 نكفمبر 21 في مؤرخ 420 رقـ بمقرر -
 .2 قسنطينة بجامعة بالنيابة، التربية، كعمكـ النفس

 كمية عميد بصفة ضذٕىْ، زاَذٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 21 في مؤرخ 422 رقـ بمقرر -
 .2 قسنطينة بجامعة بالنيابة، كاإلتصاؿ، لممعمكمات الحديثة التكنكلكجيات

 بصفة اٌّاٌه، عثذ اٌطثرٍ تٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 21 في مؤرخ 420 رقـ بمقرر -
 .2 قسنطينة امعةبج بالنيابة، كالتكثيق، المكتبات عمـ معيد مدير

 التي سطيف، بجامعة كالمغات، اآلداب كمية عميد مياـ تنيى ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 424 رقـ بمقرر -
 .الييكل إللغاء وّاي، لادرٌ السيد يمارسيا

 كمية عميد بصفة اٌذَٓ، صالح زراي السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 423 رقـ بمقرر -
 .2 قسنطينة بجامعة بالنيابة، كالمغات، اآلداب

 مكمف مدير، نائب بصفة دمحم، غُثاْ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 421 رقـ بمقرر -
 التدرج، بعد فيما العالي التككيف ككذا العممي، كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف
 .البكيرة لجامعة بالنيابة،
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 بصفة اٌذَٓ، ٔىر اٌثالٍ عثذ السيد يعيف ،2102 مبرنكف 23 في مؤرخ 421 رقـ بمقرر -
 .البكيرة بجامعة بالنيابة، العممية، كالتظاىرات كاإلتصاؿ كالتعاكف  الخارجية بالعالقات مكمف مدير نائب

 بصفة واعّر، ِذٕذ زَاْ عٍٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 422 رقـ بمقرر -
 .البكيرة لجامعة بالنيابة، كالتكجيو، كاإلستشراؼ بالتنمية مكمف مدير، نائب

 مكمف مدير، نائب بصفة دمحم، عُطاوٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 423 رقـ بمقرر -
 في العالي التككيف ككذا كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف
 .البكيرة لجامعة بالنيابة، ، التدرج

 كمية عميد بصفة رغُذ، تىوطأٍ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 431 رقـ ربمقر  -
 .البكيرة لجامعة بالنيابة، التسيير، كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية العمكـ

 كالمغات، اآلداب كمية عميد بصفة دمحم، جالوٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 430 رقـ بمقرر -
 .يرةالبك  لجامعة بالنيابة،

 كالعمـك الحقكؽ  كمية عميد بصفة دمحم، ضرور السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 432 رقـ بمقرر -
 .البكيرة لجامعة بالنيابة، السياسية،

 العمـك كمية عميد بصفة ورَُ، ِىُرٌ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 430 رقـ بمقرر -
 .بكيرةال لجامعة بالنيابة، كاإلنسانية، جتماعيةاال
 العمـك كمية عميد بصفة عرتاوٌ، أدطٓ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 434 رقـ بمقرر -

 .البكيرة لجامعة بالنيابة، كالتكنكلكجيا،
 عمـك كمية عميد بصفة فاذخ، زولاغ السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 433 رقـ بمقرر -

 .البكيرة ةلجامع بالنيابة، األرض، كعمكـ كالحياة الطبيعة
 عمـك معيد مدير بصفة جّاي، عثاش السيد يعيف ،2102 نكفمبر 23 في مؤرخ 431 رقـ بمقرر -

 .البكيرة لجامعة بالنيابة، كالرياضية، البدنية النشاطات كتقنيات
 بالتككيف مكمف ،2 الجزائر جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 ديسمبر 12 في مؤرخ 431 رقـ بمقرر -

 التي التدرج، في العالي التككيف ككذا كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ ريفالطك  في العالي
 .زتذٌ اٌذَٓ ٔاصر السيد يمارسيا

 جامعة مدير نائب بصفة دمحم، ُِرود السيد يعيف ،2102 ديسمبر 12 في مؤرخ 432 رقـ بمقرر -
 التككيف ككذا كالشيادات المتكاصل كيفكالتك كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف ،2الجزائر
 .التدرج في العالي

 ،2 الجزائر بجامعة كالمغات اآلداب كمية عميد مياـ تنيى ،2102 ديسمبر 12 في مؤرخ 432 رقـ بمقرر -
 .طمبو عمى بناء ٍُِح، اٌطاهر السيد يمارسيا التي

 بصفة فُالٌٍ حزوج فرَاي فالح السيدة تعيف ،2102 ديسمبر 12 في مؤرخ 311 رقـ بمقرر -
 .2 الجزائر بجامعة بالنيابة، كالمغات، اآلداب كمية عميدة

  مكمفة مديرة، نائب بصفة ًٌٍُ عىْ السيدة تعيف ،2102 ديسمبر 10 في مؤرخ 312 رقـ بمقرر -
 التدرج، في العالي التككيف ككذا كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف

 .الطارؼ لجامعة يابة،بالن

 مكمف مدير نائب بصفة صاٌخ دّذٌ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 10 في مؤرخ 310 رقـ بمقرر -
 التدرج، بعد فيما العالي التككيف ككذا  العممي، كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف
 .الطارؼ لجامعة بالنيابة،
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 مكمف مدير، نائب بصفة وّاي ُِرود السيد يعيف ،2102 برديسم 10 في مؤرخ 314 رقـ بمقرر -
 .الطارؼ لجامعة بالنيابة، العممية، كالتظاىرات كاإلتصاؿ كالتنشي  كالتعاكف  الخارجية بالعالقات

 مكمف مدير، نائب بصفة ضفُاْ ٌعثار السيد يعيف ،2102 ديسمبر 10 في مؤرخ 313 رقـ بمقرر -
 .الطارؼ لجامعة النيابة،ب كالتكجيو، كاإلستشراؼ بالتنمية

 عمـك كمية عميد بصفة هػاَ ٔصرٌ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 10 في مؤرخ 311 رقـ بمقرر -
 .الطارؼ لجامعة بالنيابة، كالحياة، الطبيعة

 العمـك كمية عميد بصفة تىتىر تذرٌ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 10 في مؤرخ 311 رقـ بمقرر -
 .الطارؼ لجامعة بالنيابة، تسيير،ال كعمكـ كالتجارية اإلقتصادية

 كمية عميد بصفة غٕىلح اٌطعُذ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 10 في مؤرخ 312 رقـ بمقرر -
 .الطارؼ لجامعة بالنيابة، كالمغات، اآلداب

 عاـ، أميف بصفة ورَُ جذَذ تٓ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 10 في مؤرخ 313 رقـ بمقرر -
 .الطارؼ لجامعة بالنيابة،

 بالنيابة، عاـ، أميف بصفة عّر صاهذ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 301 رقـ ربمقر  -
 .بكعريريج برج لجامعة

 مدير، نائب بصفة فرَذ تىاٌرىخ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 300 رقـ بمقرر -
 في العالي التككيف ككذا كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف
 .بكعريريج برج لجامعة بالنيابة، التدرج،

  مدير، نائب بصفة اٌعرتٍ ضٍّأٍ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 302 رقـ بمقرر   -
 .بكعريريج برج لجامعة بالنيابة، العممية، كالتظاىرات كاإلتصاؿ كالتنشي  كالتعاكف  الخارجية بالعالقات مكمف

  مدير، نائب بصفة فاطّح ضعىد ضعذ السيدة تعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 300 رقـ بمقرر -
 بعد فيما العالي التككيف كذا ك العممي، كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف مكمف
 .بكعريريج برج لجامعة بالنيابة، التدرج،

 كمية عميد بصفة ضُّر خروفأ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 304 رقـ بمقرر -
 .بكعريريج برج لجامعة بالنيابة، اآللي، كاإلعالـ الرياضيات

 عمـك كمية عميد بصفة عٍٍ واضخ تٓ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 303 رقـ بمقرر -
 .بكعريريج برج لجامعة بالنيابة، كالككف، األرض كعمكـ الحياة  الطبيعة

 كمية عميد بصفة تٍماضُ روادٌ السيد يعيف ،2102 يسمبرد 01 في مؤرخ 301 رقـ بمقرر -
 .بكعريريج برج لجامعة بالنيابة، كالمغات، اآلداب

 العمـك كمية عميد بصفة رغُذ زرواذٍ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 301 رقـ بمقرر -
 .بكعريريج برج لجامعة بالنيابة، كاإلنسانية، جتماعيةاال

 العمـك كمية عميد بصفة جّاي تىتررج السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 302 رقـ بمقرر -
 .بكعريريج برج لجامعة بالنيابة، كالتكنكلكجيا،

 لمعمـك القادر عبد األمير بجامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 303 رقـ بمقرر -
 ككذا كالشيادات المتكاصل كالتككيف الثانيك  األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف بقسنطينة، اإلسالمية
 . طمبو عمى بناء اٌمادر، عثذ تخىظ السيد يمارسيا التي التدرج، في العالي التككيف
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 كمية عميد بصفة اٌذَٓ ٔىر صذار السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 321 رقـ بمقرر -
 .معسكر بجامعة بالنيابة، كالمغات، اآلداب

 مكمف بالنيابة، معسكر، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 320 رقـ بمقرر -
 الييكل إللغاء أدّذ، عذٔاْ السيد يمارسيا التي كالشيادات، المتكاصل كالتككيف العالي بالتككيف
 . أخرى  بكظيفة كلتكميفو

 امعةج مدير نائب بصفة أدّذ عذٔاْ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 322 رقـ بمقرر -
 كالتككيف كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف بالنيابة، معسكر،
 .التدرج في العالي

 مدير نائب بصفة تىِذَٓ ِذاح السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 320 رقـ بمقرر  -
 كالتككيف العممي كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف مكمف بالنيابة، معسكر، جامعة
 .التدرج بعد فيما العالي

 مكمف بالنيابة، معسكر، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 324 رقـ بمقرر -
 عثذ غٍُٕٕ السيد يمارسيا التي ذلؾ، كترقية كالتعاكف  الخارجية كالعالقات العممي البحث بتنشي 

 . أخرى  بكظيفة كلتكميفو الييكل ءإللغااٌردّاْ،

 نائب بصفة اٌردّاْ عثذ غٍُٕٕ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 323 رقـ بمقرر -
 .العممية كالتظاىرات كاإلتصاؿ كالتنشي  كالتعاكف  الخارجية بالعالقات مكمف بالنيابة، معسكر، جامعة مدير

 جتماعيةاال كالعمـك كالمغات اآلداب كمية عميد مياـ تنيى ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 321 رقـ بمقرر -
 . أخرى  بكظيفة كلتكميفو الييكل إللغاء طُثٍ، غّارٌ السيد يمارسيا التي معسكر، بجامعة كاإلنسانية

 العمـك كمية عميد بصفة غّارٌ طُثٍ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 321 رقـ بمقرر -
 .معسكر عةبجام بالنيابة، ،جتماعيةكاال اإلنسانية

 مكمف بالنيابة، المسيمة، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 322 رقـ بمقرر -
 التي التدرج، بعد فيما العالي كالتككيف العممي كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف
  .اٌذَٓ ٔىر دُّذوظ تٓ السيد يمارسيا

 جامعة مدير نائب بصفة عٍٍ، دتٍ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 323 رقـ بمقرر -
 العالي كالتككيف العممي كالبحث الجامعي كالتأىيل الثالث الطكر في العالي بالتككيف مكمف بالنيابة، المسيمة،

 .التدرج بعد فيما

 عميد بصفة اٌردّاْ عثذ ذروٍ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 302 رقـ بمقرر -
 .الكادي لجامعة بالنيابة، كاإلنسانية، جتماعيةاال العمكـ يةكم

 العمـك كمية عميد بصفة اٌذثُة لذج السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 300 رقـ بمقرر -
 .الكادي لجامعة بالنيابة، كالتكنكلكجيا، اإلنسانية

 بالنيابة، عاـ، أميف ةبصف َسَذ دمحم ٔطُة السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 302 رقـ بمقرر -
 .الكادي لجامعة

 كمية عميد بصفة تىتىر دىي تٓ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 01 في مؤرخ 300 رقـ بمقرر -
 .الكادي لجامعة بالنيابة، كالحياة، الطبيعة

 بالنيابة، عاـ، أميف بصفة جّاي خٍذوْ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 03 في مؤرخ 301 رقـ بمقرر -
 .المسيمة لجامعة
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 العالي بالتككيف مكمف بجاية، جامعة مدير نائب مياـ تنيى ،2102 ديسمبر 03 في مؤرخ 302 رقـ بمقرر -
 السيد يمارسيا التي التدرج، في العالي كالتككيف كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في

 .طمبو عمى بناء دُّذ، عرلىب

 بجاية، جامعة مدير نائب ضٍُُ زعثار السيد يعيف ،2102 ديسمبر 03 في مؤرخ 303 رقـ بمقرر -
 في العالي كالتككيف كالشيادات المتكاصل كالتككيف كالثاني األكؿ الطكريف في العالي بالتككيف مكمف بالنيابة،
  .التدرج

 بجامعة الصناعي، كاألمف النظافة معيد مدير مياـ تنيى ،2102 ديسمبر 24 في مؤرخ 341 رقـ بمقرر -
 .طمبو عمى بناء تىرِادج، اٌذَٓ ٔىر السيد يمارسيا لتيا  باتنة،

 النظافة معيد مدير بصفة دطاْ صّادٌ السيد يعيف ،2102 ديسمبر 24 في مؤرخ 340 رقـ بمقرر -
 .باتنة لجامعة بالنيابة، الصناعي، كاألمف

 بالنيابة، ،السياسية كالعمكـ الحقكؽ  كمية عميد مياـ تنيى ،2102 ديسمبر 24 في مؤرخ 342 رقـ بمقرر -
 .عّار رزَك السيد يمارسيا التي  بجامعة باتنة،

 الحقكؽ  كمية عميد بصفة زرارج ٌخضر السيد يعيف ،2102 ديسمبر 24 في مؤرخ 340 رقـ بمقرر -
 .باتنة لجامعة بالنيابة، السياسية، كالعمكـ
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