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 97 .............................................لمصحافة وعمـو اإلعالـ......................................................الوطنية العميا 

 98  وسط.-يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى لمديرية الخدمات الجامعية سيدي بمعباس 2015أكتوبر 04مؤرخ في  قػػرار -
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2014مارس  25المؤرخ في  275، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  05مؤرخ في 922قرار رقـ  -

 99 ............................ي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ.......................مجمس إدارة مركز البحث العمم
 100 ..............يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة والحياة لدى جامعة بشار، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  956قػػػرار رقـ  -

 100 ...........…يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة والحياة لدى جامعة بشار، 2015أكتوبر  06في  مؤرخ 959قػػػرار رقـ  -

 101 ...... يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة بشار، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  960قػػػرار رقـ  -
 102 .....................يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة بشار، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  961قػػػرار رقـ  -
 102 ........................يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة بشار، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  962قػػػرار رقـ  -
 103 ......................يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقيقة لدى جامعة بشار، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  963قػػػرار رقـ  -
 104   .....…2وهراف يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة، 2015أكتوبر 06 مؤرخ في 964قػػػرار رقـ  -
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 104 ...............2وهراف  يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلجتماعية لدى جامعة، 2015أكتوبر 06 مؤرخ في 965رقـ قػػػرار  -
 105 .............2وهراف  يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ األرض والكوف لدى جامعة، 2015أكتوبر 06مؤرخ في  966 قػػػرار رقـ -
 106 .................2وهراف  يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية المغات األجنبية لدى جامعة، 2015أكتوبر  06 مؤرخ في 967 رقـقػػػرار  -
يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى ، 2015أكتوبر 06 ؤرخ فيم 968قػػػرار رقـ  -

 106 .........................................................................................................................2وهراف  جامعة
 والمتضمف  إنشاء األقساـ المكونة 2013جواف  5المؤرخ في  429يعدؿ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  06المؤرخ في  970قػػػرار رقـ  -

 107 ..........................................................................األرض و الهندسة المعمارية لدى جامعة أـ البواقيلكمية عموـ 
 108 .، يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعهد العموـ والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بالنعامة...2015أكتوبر  06مؤرخ في  971قػػػرار رقـ  -
 108 ........، يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعهد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بالنعامة2015أكتوبر  06مؤرخ في  972قػػػرار رقـ  -
 109 ..............3 قسنطينة جامعة لدى الطرائق هندسة لكمية المكونة األقساـ إنشاء يتضمف، 2015أكتوبر  06 في مؤرخ 973 رقـ قػػػرار -
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2013ديسمبر  15المؤرخ في  977  يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  07مؤرخ في  974قرار رقـ  -

 110 ...............................مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت، المعدؿ.....................................................
السمية ألعضاء االذي يحدد القائمة  2014 مارس 23المؤرخ في  262يعدؿ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  07مؤرخ في   975قرار رقـ -

 111 ...........................................................................................................2البميدة  مجمس إدارة جامعة
 112 ................................1وهراف  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015أكتوبر  07مؤرخ في  976قرار رقـ  -
 113 ....................الشمف.............. ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015أكتوبر  07مؤرخ في  977قرار رقـ  -
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2014أفريل  27المؤرخ في  224، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  07مؤرخ في  978ار رقـ قر  -

 114   .............................مجمس إدارة مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية.............................................
، المتضمف إنشاء وحػدة البحث التطبيقي 2006أبريل  4المؤرخ في  23، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  12مؤرخ في  998رقـ قػػػرار  -

 115 .................................في الصناعة الحديدية وعمـ المعادف لدى مركػز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة..................
المتضمف إنشاء وحػدة تنمية  2012نوفمبر   12المؤرخ في 412، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  12مؤرخ في  999رقـ قػػػرار  -

 116 .........................................................الطبقات الرقيقة والتطبيقات  لدى مركػز البحث العممي والتقني  لإللحاـ والمراقبة
الذي يحدد القائمة االسمية  2014جويمية  14المؤرخ في  468، يعدؿ القرار رقـ  2015أكتوبر  13المؤرخ في  1001رقـ قرار  -

والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها في  ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي
 117 ...............................................ة، المعدؿ....................................................مجاالت المواد األولية والطاق

 بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1002 رقـ قرار -
 118 ...............................................................................................................................2الجزائر 

بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1003 رقـ قرار -
 119 ..................................................................................................................................1باتنة

 119  ..بجامعة بسكرة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1004رقـ  قرار -
 جامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1005 رقـ قرار -

 120 ................................................................................................................................2البميدة
برج  بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1006 رقـ قرار -

 121 ...............................................................................................................................بوعريريج
 بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1007 رقـ قرار -

 122 ..................................................................................................................................البويرة
بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1008 رقـ قرار -

 123 .............................................................................................................................3 قسنطينة
بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1009رقـ  قرار -

 123 ...............................................................................................................................الوادي...
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بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف  ،2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1010 رقـ قرار -
 124 ..................................................................................................................................جيجل

 بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1011رقـ  قرار -
 125 ..................................................................................................................................خنشمة

بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1012 رقـ قرار -
 126 ..........................................................................................................المدية........................

بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1013 رقـ قرار -
 127 .......................................................................................................مستغانـ.........................

بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1014 رقـ قرار -
 127 ................................................................................................................................المسيمة

بجامعة أـ  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1015 رقـ قرار -
 128 .................................................................................................................................البواقي

بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1016 رقـ قرار -
 129 ..................................................................................................................................سعيدة

بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1017رقـ  قرار -
 130 ..............................................................................................................................1سطيف 

بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1018 رقـ قرار -
 131 .............................................................................................ممساف....................................ت

بجامعة سوؽ  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1019 رقـ قرار -
 131 ....................................................................................................أهراس..............................

بجامعة  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1020 رقـ قرار -
 132 ...............................................................................تبسة....................................................

بجامعة ، 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1021رقـ  قرار -
 133 ...................................................................................................................................تيارت

 134  ..زي وزوبجامعة تي 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1022 رقـ قرار -
بالمركز  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1023 رقـ قرار -

 134 ........................................................................تموشنت.........................................لعيف  الجامعي
بالمركز  2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1024 رقـ قرار -

 135 ................................................................................الجامعي بالبيض........................................
بالمركز  2016-2015الّسنة الجامعية  بعنوافالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1025رقـ  قرار -

 136 ..........................................................................ميمة................................................ب الجامعي
بالمركز  2016-2015الّسنة الجامعية  بعنوافالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1026رقـ  قرار -

 137 ..........................................................................الجامعي بالنعامة.............................................
بالمركز  2016-2015الّسنة الجامعية  بعنوافالمفتوحة الميسانس  تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1027 رقـ قرار -
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 المفتوح بعنواف السنة الجامعية يتضّمف  تأهيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1032 قرار رقـ -
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 المفتوح بعنواف السنة الجامعية يتضّمف  تأهيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1036قرار رقـ  -
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المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني يتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1040قرار رقـ  -
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المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني يتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1041قرار رقـ  -
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المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني يتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1042 قرار رقـ -
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 219 ...........، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ.2015أكتوبر  25مؤرخ في  1113قرار رقـ  -
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 2013مارس  3المؤرخ في  117، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  26 مؤرخ في 1114 قرار رقـ -

 220 ................................................................................................................3مجمس إدارة قسنطينة 
التعميـ التكنولوجي  ة، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  إدارة المدرسة العميا ألساتذ2015أكتوبر  27مؤرخ في  1115قرار رقـ  -

 221 ......................بسكيكدة..........................................................................................................
 223 ........بجاية -لجامعة عبد الرحمف ميرة يحػدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2015أكتوبر  29مػؤرخ في  1117قػػرار رقػـ  -
 224 ..........تبسة -التبسييحػدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي  2015أكتوبر  29مػؤرخ في  1118قػػرار رقػـ  -
 226 ............الجمفة-لجامعة زياف عاشور يحػدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2015أكتوبر  29مػؤرخ في  1119قػػرار رقػـ  -
النشاطات البدنية المجمس العممي لمعهد عمـو وتقنيات  يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1120قرار رقـ  -

 228 ................................................................................................الجمفة -بجامعة زياف عاشور والرياضية
 229 ...............بعض مؤسسات التعميـ العالي................ في، يتضمف حل مخابر بحث 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1121قرار رقـ  -
، المتضمف إنشاء وحػدة البحث في 2013سبتمبر  8المؤرخ في  522، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1122رقـ قػػػرار  -

 230 ...............التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة لدى مركػز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.............
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2015أكتوبر  6المؤرخ في  968يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في 1124قػػػرار رقـ  -

 231 ..........................................................................2وهراف اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة العموـ
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2009ديسمبر  3المؤرخ في  323يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1125قػػػرار رقـ  -

 232 .......................................................................لكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة بشار
 ، المتضمف  إنشاء األقساـ المكونة2010يوليو  10المؤرخ في  230يعدؿ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29المؤرخ في  1126قػػػرار رقـ  -

 233 ...................................................................لكمية العموـ اإلقتصادية التجارية وعموـ التسيير لدى جامعة أـ البواقي
 المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف  2010يوليو  10المؤرخ في  234، يتمـ القرار رقـ 2015أكتوبر  29 في مؤرخ 1127رقـ  قػػػرار -

 233 ....................المتمـ...........................................تبسة،  جامعة لدىالعموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  لكمية
 المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف  2011مارس  2المؤرخ في  136، يتمـ القرار رقـ 2015أكتوبر  29في  مؤرخ 1128رقـ  قػػػرار -

 234 .....................المسيمة............................................... جامعة لدىالتسيير  عموـوالتجارية و  االقتصادية العموـ لكمية
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة  2010نوفمبر  28المؤرخ في  682يتمـ القرار رقـ ، 2016أكتوبر  29مؤرخ في  1129قػػػرار رقـ  -

 235 ....................................................................سكيكدة جامعةلكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى 
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2011جواف  9المؤرخ في  411يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1130قػػػرار رقـ  -

 235 ...........................................................................الشمف ةالعموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامع
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة ، 2010مارس  17المؤرخ في  78يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1131رقـ  قػػػرار -

 236 ...........................المدية.................................... التسيير لدى جامعةالتجارية وعموـ العموـ و  االقتصاديةلكمية العموـ 
 المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف  2012ديسمبر  16المؤرخ في  478، يتمـ القرار رقـ 2015أكتوبر  29في  مؤرخ 1132رقـ  قػػػرار -

 237 ..................الوادي................................................... جامعة لدىالعموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  لكمية
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة   2012ديسمبر  17المؤرخ في  482يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في   1133قػػػرار رقـ  -

 238 .....................................................................غرداية لكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة ، 2007مارس  5المؤرخ في  34يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1134رقـ  قػػػرار -

 238 ...........................بومرداس........................................ والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة االقتصاديةية العموـ لكم
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي 2013جويمية  22المؤرخ في  294يعدؿ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29 مؤرخ في 1135 قرار رقـ -

 239 ..........................المدية.................................................................................... جامعةمجمس إدارة 
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IV-رراتػػػقػػػػػػػالم  
والمتضمف  تحويل الهياكل  2014ديسمبر  07المؤّرخ في  576يعدؿ المقرر رقـ  2015سبتمبر  02مؤّرخ في  469 مقرر رقـ  -

، والديواف الوطني لمخدمات الجامعية، اإلدارة 3التابعة سابقًا لمدرسة الدراسات العميا التجارية بحيدرة والية الجزائر، لفائدة جامعة الجزائر
 242 .......................................ـ والتكنولوجيات...........المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعمو 

 244 ...............................المنح المؤقت لصفقات.....................تضمف إلغػاء ي 2015سبتمبر  07 في مؤّرخ 470 مقّرر رقـ -
 244 ...............................المؤقت لصفقات.....................المنح تضمف إلغػاء ي 2015سبتمبر  07 في مؤّرخ 471مقّرر رقـ  -
 245 ................................02/2012المناقصة الوطنية المفتوحةرقـتضمف إلغػاء ي 2015سبتمبر  07 في مؤّرخ 472مقّرر رقـ  -
 246 ...............الوزارية لمصفقات....................................يحدد تشكيمة المجنة  2015سبتمبر  07مؤرخ في  473مقػرر رقـ  -
يتضمف توزيع مهاـ وبرنامج عػمل المفتشية العامة في وزارة التعميـ العالي والبحث  2015سبتمبر  22مؤرخ في  515مقػرر رقـ  -

 247 .……………………………………………………………………………………………………….……………...العػممي
بسمؾ المتصرفيف، رتبة  يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ  2015سبتمبر  27مؤرخ  في  148رقـ مقرر  -

 248 ..........................................................................متصرؼ لممدرسة العميا لألساتذة  بوهراف.....................
 249 .................................................المنح المؤقت لصفقة...... تضمف إلغػاءي 2015سبتمبر  28في مؤّرخ 516مقّرر رقـ  -
 249 ............................................المنح المؤقت لصفقة.......... تضمف إلغػاءي 2015سبتمبر  28 في مؤّرخ 517مقّرر رقـ  -
 250 ............................................المنح المؤقت لصفقة.......... تضمف إلغػاءي 2015سبتمبر  28 في مؤّرخ 518 مقّرر رقـ -
لفائدة  -الجزائر–، يتضمف تحويل هياكل تابعة لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بالحراش 2015أكتوبر  03مؤرخ في  534مػقرر رقـ  -

 251 .……………………………………………………..………...…………………… لعموـ الطبيعة والحياةالمدرسة التحضيرية 
 252 ...........، يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعػمارية لدى جامعة خميس مميانة...2015أكتوبر  19مؤرخ في  578مػقرر رقـ  -
 253 ........المسابقات المعمارية بالمركز الجامعي بتيبازة........، مػتعمق بتشكيل لجنة تحكيـ 2015أكتوبر  20مؤرخ في  586مػقرر رقـ  -
 254 ..………………………………………………يتضمف إلغاء المنح المؤقت لصفقة  2015أكتوبر  21مؤّرخ في  587مقّرر رقـ  -
 255 البويرة...........................، يتضمف تشكيل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية بجامعة 2015أكتوبر  29مؤرخ في  600مػقرر رقـ  -
، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة طبيب عاـ رئيس في 2015أكتوبر  19مؤرخ في  2163مقرر رقـ  -

 255 ...العمومية.....................................................................................................................الصحة 
، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة طبيب عاـ رئيسي في 2015أكتوبر  19مؤرخ في  2164مقرر رقـ  -

 256 ..لعمومية......................................................................................................................الصحة ا
، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة جراح أسناف عاـ رئيس 2015أكتوبر  19مؤرخ في  2165مقرر رقـ  -

 256 .....الصحة العمومية...............................................................................................................في 
، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة جراح أسناف عاـ رئيسي 2015أكتوبر  19مؤرخ في  2166مقرر رقـ  -

 257 .....الصحة العمومية............................................................................................................... في
، المتضمف فتح االمتحاف المهني 2015ماي  21 المؤرخ في 06، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ  في  131 مقرر رقـ -

 258 …………………………………….……………لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف رتبة متصرؼ بسمؾ المتصرفيفلاللتحاؽ 
، المتضمف فتح االمتحاف المهني 2015ماي  21المؤرخ في  10، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  132 مقرر رقـ -

 258 ……………………………………الخدمات الجامعية بمقايد  بوهراف رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة
، المتضمف فتح االمتحاف المهني 2015ماي  21 المؤرخ في 20، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ  في  133 مقرر رقـ -

 259 ……….……………..بوهرافرتبة عامل مهني مف الصنف األوؿ لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد    لاللتحاؽ بسمؾ العماؿ المهنييف
، المتضمف فتح فحص مهني لاللتحاؽ 2015ماي  21 المؤرخ في 21، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  134 مقرر رقـ -

 259 ..………………………………رتبة عامل مهني مف الصنف الثاني لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف  بسمؾ العماؿ المهنييف
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21 المؤرخ في 29، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  135 مقرر رقـ -

 260 .…………………………رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف  اإلدارة ممحقي االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ
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، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21المؤرخ في  16يعدؿ المقرر رقـ ، 2015أكتوبر  22مؤرخ في  136 مقرر رقـ -
 260 ………………………………………االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب رتبة كاتب مديرية  لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21 المؤرخ في 15، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  137 مقرر رقـ -
 261  …………………………االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21 المؤرخ في 14، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  138مقرر رقـ  -
 261 .……………في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآللي لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21 المؤرخ في 15، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  139 مقرر رقـ -
 262 ..………………………بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهرافاالختبارات لاللتحاؽ 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21 المؤرخ في 12، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  140مقرر رقـ  -
 262 .………………………………اإلدارة لممديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21 المؤرخ في 09، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  141مقرر رقـ  -
 263 ..………لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21 المؤرخ  في 03، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ  في  142مقرر رقـ  -
 263 …الخدمات الجامعية بمقايد بوهراففي اإلعالـ اآللي، رتبة مهندس دولة في اإلعالـ اآللي  لمديرية  االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ المهندسيف

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21 المؤرخ  في 19، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  143مقرر رقـ  -
 264 …………………………………الكتاب، رتبة عوف حفظ البيانات لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21المؤرخ في 17، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  144مقرر رقـ  -
 264 ..……………………………………………لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد  بوهراف الكتاب، رتبة كاتب االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ

المتضمف فتح مسابقة عمى أساس  ،2015ماي  21المؤرخ في 04المقرر رقـ ، يعدؿ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  145مقرر رقـ  -
 265 .…رتبة مهندس دولة في المخابر الجامعية لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ مهندسيالمخابر الجامعية،

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2015ماي  21 المؤرخ في 02، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  146مقرر رقـ  -
 265 ..………………………………المقتصديف، رتبة مقتصد جامعي لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ

متحاف المهني ، المتضمف فتح اال2015ماي  21 المؤرخ في 01، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  25مؤرخ في  130 مقرر رقـ -
 266 .…………………………………………رتبة متصرؼ رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد  بوهراف لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف

 

VI- 268 ...................................................................... الفردية والمقررات القرارات 
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
 الرسمية الجريدة في الصادرة النصوص 

 الجزائريـة للجمهوريـة 
  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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يتضمف يتضمف ، 2015سبتمبر سنة  7الموافق  1436ذي القعدة عاـ  23مؤرخ  246–15رقـ مرسـو رئاسي  -
 .الموافقة عمى القائمة النهائية لألعضاء المؤسسيف لألكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات

  (2015 سبتمبر 16الصادرة في  49الجريدة الرسمية رقـ ) 
  

غشت سنة، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد الخاص باألعواف  30في قرار وزاري مشترؾ مؤرخ  -
 أو الخدمات بعنواف الوكاالت الموضوعاتية لمبحث.العامميف في نشاطات الحفظ أو الصيانة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، يحدد عدد المناصب العميا لمعماؿ المهنييف وسائقي السيارات 2015 سبتمبر سنة 8في قرار وزاري مشترؾ مؤرخ   -

 لحجاب بعنواف المدارس خارج الجامعات.وا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، يحدد عدد المناصب العميا لمعماؿ المهنييف وسائقي السيارات 2015 سبتمبر سنة 8في قرار وزاري مشترؾ مؤرخ  -
 ف الجامعات.والحجاب بعنوا

  (2015أكتوبر  08الصادرة في  53الجريدة الرسمية رقـ ) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015049.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015049.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015053.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015053.pdf
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 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 القرارات الوزارية المشتركة

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 يتضمف 2015سبتمبر  03وزاري مشترؾ مؤرخ في قرار 
 2015دورة أكتوبر  فتح مناصب اإلقامة 

 

 إف وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
صالح المستشفيات،  ووزير الصحة والسكاف وا 

 

الذي يتضمن إحداث و  1971ديسمبر سنة  3الموافق  1391شوال عام  15المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسوم رقم  -
 شيادة الدروس الطبية الخاصة،

الذي يتضمن و  1982ديسمبر سنة  18الموافق  1403ربيع األول عام  2المؤرخ في  492-82وبمقتضى المرسوم رقم  -
المعدل  ت الطبية الخاصة لألطباء والصيادلة وجراحي األسنان المقيمين و تنظيميا،تحديد شروط االلتحاق بدورة الدراسا

    والمتمم،
والذي يتعمق  1984أوت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 المعدل والمتمم، ،بتنظيم جامعة الجزائر وسيرىا
والذي يتعمق  1984أوت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 المعدل والمتمم،، بتنظيم جامعة وىران وسيرىا
والذي يتعمق  1984أوت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ قي 214 -84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 المعدل والمتمم، ،بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم  وبمقتضى -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
والذي  1989الموافق أول أوت سنة  1410ذي الحجة عام  29المؤرخ في  136-89المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -

 ،والمتممالمعدل ، جامعة باتنة وسيرىا ضمن إنشاءيت
الذي و  1989الموافق أول أوت سنة   1410ذي الحجة عام  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، المعدل والمتمم،1 يتضمن إنشاء جامعة البميدة
والذي  1989الموافق أول أوت سنة  1410ذي الحجة عام  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المعدل والمتمم، ا،يتضمن إنشاء جامعة تممسان وسيرى
والذي  1989الموافق أول آوت سنة  1410ذي الحجة عام  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المعدل والمتمم، ،وزو وسيرىا تيزي يتضمن إنشاء جامعة 
والذي  1989الموافق أول أوت سنة  1410ذي الحجة عام  29المؤرخ  في  140-89قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -

 المعدل والمتمم، ،يتضمن إنشاء جامعة سطيف وسيرىا
والذي  1989الموافق أول أوت سنة  1410ذي الحجة عام  29 المؤرخ في 141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتمم ،و المعدل  ،يتضمن إنشاء جامعة سيدي بمعباس
الذي يحدد  1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعبان عام  2المؤرخ في  465-97وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المعدل والمتمم،قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،
الذي يحدد  1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعبان عام  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، المتمم،تنظيميا وسيرىاو لقواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية 
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، الذي 2007مايو سنة  19الموافق  1428جمادى األولى عام  2المؤرخ في  140-07وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مصحة الجوارية وتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية ل

، يعدل 2007سبتمبر سنة  11الموافق  1428شعبان عام  29المؤرخ في  271-07وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
الذي يتضمن  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  218-98ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 عة بجاية،إنشاء جام
والمتضمن  2010يوليو سنة  14الموافق  1431شعبان عام  2المؤرخ في  183-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تغيير تسمية جامعة الجزائر،  
الذي  ،2011يوليو سنة  03الموافق  1432 المؤرخ في أول شعبان عام 236 -11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،منو 7يتضمن القانون األساسي لممقيم في العموم الطبية ال سيما المادة 
، والذي 2011نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عام  25المؤرخ في  379-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

صالح المستشفيات،  يحدد صالحيات وزير الصحة والسكان وا 
إنشاء والذي يتعمق ب  2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433عام محرم   3 ؤرخ فيالم 405-11وبمقتضى المرسوم رقم  -

 ،سيرىاو  3 جامعة قسنطينة
، يتمم 2012أكتوبر سنة  8الموافق  1433ذي القعدة عام  22المؤرخ في  360-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يتضمن إنشاء  1998يوليو سنة  7الموافق  ،1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  220-98المرسوم التنفيذي رقم 
 جامعة مستغانم،

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

، الذي يتضمن كيفيات تنظيم الدراسات في طور التكوين لنيل 2010ديسمبر سنة  6المؤرخ في  709وبموجب القرار رقم  -
 شيادة الدراسات الطبية المتخصصة وتقييميا والتدرج فييا.

 :يقػػػػػرراف ما يمي
 

 3الموافق  1432المؤرخ في أول شعبان عام  236 -11من المرسوم التنفيذي رقم  7تطبيقا ألحكام المادة  :المادة األولى
المذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد  عدد المناصب المفتوحة لإلقامة لدورة و  2011يوليو سنة 
 .2015أكتوبر سنة 

 الجدول الممحق بيذا القرار. في 2015: يحدد عدد المناصب المفتوحة لإلقامة لدورة أكتوبر 2ادة ػػمػػال
 المتخصصة. أو متتابعين لنيل شيادة الدراسات الطبية متزامنينال يمكن لممقيمين متابعة تكوينين  :3ادة ػػمػػال
العام لمصالح  مديرالبوزارة التعميم العالي والبحث العممي و المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين  كمف كل مني :4ادة ػػمػػال

صالح المستشفيات  صالح المستشفيات و الصحة وا   1جامعات الجزائررؤساء بوزارة الصحة والسكان وا 
 ومستغانم، باتنة ووىران وتممسان وسيدي بمعباسو  1وسطيف وعنابة 3 وقسنطينةوبجاية  زي وزويوت 1البميدةو 

 بتنفيذ ىذا القرار. ،كل فيما يخصو
: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لكل من وزارة التعميم العالي والبحث العممي ووزارة الصحة والسكان 5ادة ػػمػػال

صالح   المستشفيات.وا 
 2015 سبتمبر 03حرر بالجزائر في                                                                                               

صالح  وزير                                    وزير التعميـ العالي والبحث العممي                         المستشفياتالصحة والسكاف وا 
    عبد المالؾ بوضياؼ                                                                              األستاذ طاهر حجار          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ALGER 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013 
Médecine  

Spécialités 
Nbre de postes 

ouverts 
Postes ouverts 

HCA 
Total 

Anatomie Pathologique 18 01 19 
Anesthésie Réanimation 100 04 104 
Cardiologie 26 00 26 
Dermatologie et Vénérologie 16 03 19 
Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques 19 06 25 
Epidémiologie et Médecine Préventive 17 00 17 
Hépato-Gastro-entérologie 19 01 20 
Gynécologie Obstétrique 69 00 69 
Hématologie 16 02 18 
Histologie Embryologie et Génétiques Cliniques 04 00 04 
Infectiologie 10 00 10 
Médecine Interne 44 03 47 
Médecine Légale Droit Médical et Ethique 39 00 39 
Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire 04 00 04 
Médecine Physique et Réadaptation 14 00 14 
Médecine du Sport 04 00 04 
Médecine du Travail 30 00 30 
Néphrologie 40 03 43 
Neurologie 20 02 22 
Oncologie Médicale 22 00 22 
Ophtalmologie 24 01 25 
O R L 15 00 15 
Pédiatrie 69 06 75 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
Métabolique et Nutrition 

02 00 02 

Neurophysiologie clinique et exploration fonctionnelle 
du système nerveux 

05 00 05 

Pneumo-phtisiologie 23 03 26 
Psychiatrie 65 02 67 

Pédopsychiatrie 18 00 
18 : 10 Pr Ould Taleb 

08 Pr Tabti 
Imagerie Médicale et Radiologie 31 02 33 
Radiothérapie Oncologie 04 00 04 
Réanimation Médicale 34 04 38 
Rhumatologie 10 02 12 
TOTAL 831 45 876 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ALGER 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013 
Spécialités Chirurgicales 

Spécialités 
Nbre de postes 

ouverts 
Postes ouverts 

HCA 
Total 

Chirurgie Générale 110 00 110 
Chirurgie Cardiaque 05 00 05 
Chirurgie Vasculaire 03 00 03 
Chirurgie Maxillo-Faciale 10 00 10 
Chirurgie Neurologique 12 00 12 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 40 06 46 
Chirurgie Pédiatrique 25 00 25 
Chirurgie Plastique reconstructrice Esthétique et de 
Brûlologie 

00 00 00 

Chirurgie Thoracique 08 00 08 
Chirurgie Urologique 12 00 12 
TOTAL 225 06 231 

Total : Médecine Alger : 1056 
Total : H.C.A : 51 

TOTAL: 1107 postes 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ALGER 
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OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013 

Pharmacie 

Spécialités 
Nbre de postes 

ouverts 
Lieu de Formation 

Pharmacognosie 03 Labo de Pharmacognosie 

Pharmacologie Pharmaceutique 04 Laboratoire 

Pharmacie Galénique 04 Laboratoire 

Hydrologie Bromatologie 04 Laboratoire 

Chimie Thérapeutique 05 Laboratoire 

Chimie Analytique  03 Labo Chimie analytique 

Toxicologie 04 Laboratoire 

Botanique 02 Laboratoire 

TOTAL GENERAL 29  
 

Médecine Dentaire 
 

Spécialités Lieux de Formation 
Nbre de 

postes ouverts 
Total 

 

 

Prothèse 

CHU Mustapha 04 
 

 

12 

CHU Beni Messous 04 

CHU Beb El Oued 02 

H.C.A 02 

Orthopédie Dento-Faciale 
CHU Mustapha 02 

04 
CHU Beni Messous 02 

Parodontologie 
CHU Mustapha 03 

05 
CHU Beni Messous 02 

Pathologie et Chirurgie Buccales 

CHU Mustapha 03 

10 CHU Beni Messous 05 

CNMS 02 

Odontologie Conservatrice/Endodontie  
CHU Mustapha 02 

04 
CHU Beni Messous 02 

TOTAL GENERAL   35 

Liste définitive d’ouverture de postes de résidanat en Biologie Médicale  

des facultés de médecines après validation par les CPNS de Biologie médicale 
 

Région Centre 
 

Faculté de médecine d’Alger 
 

Spécialités  Médecines  Pharmaciens  total 

Biochimie 03 05 08 

Hémobiologie et transfusion sanguine  04 04 08 

Immunologie 04 04 08 

Microbiologie 03 03 06 

Parasitologie mycologie  04 04 08 

Total  18 20 38 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE TIZI OUZOU 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2015 

Médecine 
Spécialités Nbre de postes ouverts Lieu de Formation 

Anatomie Pathologique 02 Tizi-Ouzou 

Cardiologie 05 Tizi-Ouzou 

Chirurgie Générale 07 Tizi-Ouzou 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 06 Tizi-Ouzou 

Chirurgie Pédiatrique 06 Tizi-Ouzou 
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Chirurgie Urologique 03 Tizi-Ouzou 

Chirurgie Neurologique 02 Tizi-Ouzou 

Epidémiologie  et Médecine Préventive 05 Tizi-Ouzou 

Hématologie 04 Tizi-Ouzou 

Infectiologie 04 Tizi-Ouzou 

Médecine Interne 04 Tizi-Ouzou 

Médecine Légale, Droit Médical et Ethique 04 Tizi-Ouzou 

Médecine du Travail 04 Tizi-Ouzou 

Neurologie 03 Tizi-Ouzou 

Néphrologie 05 Tizi-Ouzou 

Oncologie Médicale 05 Tizi-Ouzou 

O R L 03 Tizi-Ouzou 

Psychiatrie 04 Tizi-Ouzou 

Pédiatrie 10 Tizi-Ouzou 

T O T A L 86  
 

PHARMACIE  

 
Spécialités Nbre de postes ouverts Lieu de Formation 

Toxicologie 02 Alger 

Chimie analytique 02 Alger 

TOTAL 04  
 

Médecine Dentaire 

 
Spécialités Nombre de postes ouverts Lieu de Formation 

Pathologie et chirurgie buccale 02 Tizi-Ouzou 

TOTAL 02  

Liste définitive d’ouverture de postes de résidanat En Biologie Médicale 

des facultés de médecines après validation par les CPNS de Biologie médicale 
 

Région Centre  
Faculté de médecine de Tizi- Ouzou 

 

Spécialités  Médecins  Pharmaciens  TOTAL 

Biochimie 00 01 01 

Hémobiologie et transfusion 

sanguine  

00 01 01 

Immunologie 00 01 01 

Microbiologie 01 01 02 

Parasitologie mycologie  00 01 01 

TOTAL 01 05 06 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
FACULTE DE MEDECINE D E L’UNIVERSITE DE BLIDA 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE  2015 

Médecine 
 

Spécialités 
Nbre de postes 

ouverts 
Lieu de Formation 

Anatomie Pathologique 04  

Anatomie Pathologique Pr BELARBI 05  

Anesthésie réanimation Pr ABAD 10  
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Anesthésie réanimation Pr BOUDERRZ 06  

Cardiologie  04  

Chirurgie Générale TRONC COMMUN 31  

Chirurgie Plastique 02  

Chirurgie Maxillo-Faciale 08  

Epidémiologie et Médecine Préventive 03  

Gynécologie Obstétrique 10  

Hématologie Pr ABAD 04  

Hématologie Pr BRADAI 02  

Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04  

Neurologie 03  

Neurochirurgie 02  

Neurochirurgie Pr DELIDA 04  

ORL 03  

Oncologie Médicale Pr SMAILI 06  

Oncologie Médicale Pr BOUNEDJAR 02  

Ophtalmologie 04  

Physiologie et explorations fonctionnelles métabolique et 

nutrition 
02  

Pédiatrie 10  

Pneumo-phtisiologie 03  

Psychiatrie (Pr OUKALI) 06  

Psychiatrie (Pr BENCHARIF) 10  

Radiothérapie  03  

Médecine Physique et Réadaptation 04  

Médecine Physique et Réadaptation Pr KACED 05  

Médecine interne  10  

Rhumatologie 04  

TOTAL 174  

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE BLIDA 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2015 

Pharmacie 
 

Spécialités Nbre de postes ouverts Lieu de Formation 

Chimie  analytique  02  

Pharmacie Galénique 02  

Pharmacognosie 02  

Toxicologie 02  

Hydro-Bromatologie  02  

Chimie Minérale  02  

Botanique Pharmaceutique  02  

Chimie thérapeutique  02  

Total Général 16  
 

 

Médecine Dentaire 
 

Spécialités Nombre de postes ouverts Lieu de Formation 

O.D.F 02 Blida 

PATHOLOGIE Bucco Dentaire 04 Blida 

Odontologie Conservatrice/Endodontie 02 Blida 

Prothèse 02 Blida 

Parodontologie 02 Blida 

TOTAL 12  
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Liste définitive d’ouverture de postes de résidanat en Biologie Médicale 

des facultés de médecines après validation par les CPNS de Biologie médicale 
 

Région Centre  
Faculté de médecine de Blida 

 
 

Spécialités  Médecins Pharmaciens TOTAL 

Biochimie 00 01 01 

Hémobiologie et transfusion sanguine  00 01 01 

Immunologie 00 01 01 

Microbiologie 01 01 02 

Parasitologie mycologie  00 01 01 

TOTAL 01 05 06 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE BEJAIA 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013 

Médecine 

 
Spécialités Nbre de postes ouverts Lieu de Formation 

Neurochirurgie 03  

Infectiologie 03  

Hématologie 02  

Pédiatrie 06  

Chirurgie Générale 10  

Médecine Interne 06  

TOTAL 30  

 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ORAN 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE  2013   

(Médecine) 
 

Spécialités 
Poste retenus 

total 
CHU EHU 

EHS 

CANASTEL 

EHS 

SIDICHAMI 

EHS 

OPHTAL 

EHS CEA 

MISSRRGHIN 

RHS 

NOUAR.F 
HMRUO 

Anatomie Générale 06 03 03 00      

Anatomie Pathologique 04 01 03       

Anesthésie Réanimation 49 27 14      08 

Anesthésie  Reanimation 

Pédiatrique 
17 05 00 10     02 

Cardiologie 13 05 04      04 

Chirurgie Vasculaire 03 00 03      00 

Chirurgie Cardio-

vasculaire 
02 00 02      00 

Chirurgie Générale 20 08 08      04 

Chirurgie Maxillo-faciale 01 00 01      00 

Chirurgie Orthopédique 

et traumatologie 
16 06 05      05 

Chirurgie Pédiatrique 12 04 00 08     00 

Chirurgie Plastique 

Reconstructrice 

Esthétique et de 

Brûlologie 

02 02 00      00 

Chirurgie Thoracique 08 04 04      00 

Chirurgie Urologique 07 02 02      03 
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Chirurgie Neurologique 05 02 03      00 

Dermatologie et 

Vénérologie 
08 03 03      02 

Diabétologie  

Endocrinologie et 

Maladies Métaboliques 

04 00 04      00 

Epidémiologie et 

Médecine Préventive 
18 09 06 03     00 

Gynécologie Obstétrique 34 10 08     10 06 

Hématologie 11 05 04      02 

Hépato-Gastro 

Entérologie 
11 03 04      04 

Histologie Embryologie 

et Génétiques Cliniques 
03 03 00      00 

Imagerie Médicale et 

Radiologie 
14 06 00 02     06 

Infectiologie 08 04 00      04 

Médecine du Travail 10 04 04      02 

Médecine Interne 13 04 04      05 

Médecine Légale Droit 

Ethique 
09 03 04      02 

Médecine Physique et 

Réadaptation 
11 03 02      06 

Néphrologie 10 00 04      06 

Oncologie Médicale 19 06 06    04  03 

Ophtalmologie  15 00 00 04  06   05 

O R L 12 03 04      05 

Pédiatrie 47 17 00 18    04 04 

Pneumophtisiologie 15 06 05      04 

Psychiatrie 20 06 00  10    04 

Radiothérapie Oncologie 10 05 00    05  00 

Rhumatologie 02 02 00      00 

TOTAL 465 171 114 45 10 06 09 14 96 

 

PROPOSITIONS DES CPRS OUEST POUR LA FACULTE DE SIDI-BEL-ABBAS 

(FORMATION A ORAN) -2013 
 

Spécialités PORTE RETENUS 

Anatomie Générale 10 

Anesthésie  Reanimation Pédiatrique 02 

Cardiologie 04 

Chirurgie Générale 10 

Chirurgie Orthopédique et traumatologie 06 

Chirurgie Pédiatrique 03 

Diabétologie  Endocrinologie et Maladies Métaboliques 04 

Epidémiologie et Médecine Préventive 04 

Gynécologie Obstétrique 06 

Hématologie 02 

Hépato-Gastro Entérologie 04 

Imagerie Médicale et Radiologie 04 

Infectiologie 02 

Médecine du Travail 06 

Médecine Physique et Réadaptation 04 

Néphrologie 06 

Oncologie Médicale 06 

Pédiatrie 06 

Pneumophtisiologie 06 

Psychiatrie 02 

TOTAL 97 
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PROPOSITIONS DES CPRS OUEST POUR LA FACULTE DE TLEMCEN 
(FORMATION A ORAN) -2013 

Spécialités Poste retenus total 

Anatomie Générale 04 

Anesthésie  Reanimation Pédiatrique 02 

Cardiologie 04 

Chirurgie Générale 10 

Chirurgie Orthopédique et traumatologie 06 

Chirurgie Pédiatrique 04 

Dermatologie et Vénérologie 02 

Epidémiologie et Médecine Préventive 03 

Gynécologie Obstétrique 10 

Hémobiologie et Transfusion Sanguine 04 

Hépato-Gastro Entérologie 04 

Histologie Embryologie et Génétiques Cliniques 02 

Infectiologie 02 

Médecine du Travail 04 

Médecine Physique et Réadaptation 02 

Néphrologie 04 

Oncologie Médicale 04 

Pédiatrie 10 

Pneumophtisiologie 04 

Psychiatrie 04 

TOTAL 89 

 

PROPOSITIONS DES CPRS OUEST POUR LA FACULTE MOSTAGANEM 
(FORMATION A ORAN) -2013 

Spécialités Poste retenus total Lieu de formation 

Chirurgie Générale 04 Mostaganem 
TOTAL 04  

PROPOSITIONS DES CPRS OUEST POUR LA FACULTE DE BECHAR 
(FORMATION A ORAN) -2013 

Spécialités Poste retenus total Lieu de formation 

Chirurgie Générale 03 Bechar 

TOTAL 03  

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ORAN 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013 
Pharmacie 

 

Spécialités 

Nombre de poste et lieu de formation 

CHUO EHUO 
Faculté de médecine 

Oran Alger Annaba 

Toxicologie 02     

Pharmacologie Pharmaceutique  02    

Pharmacie Galénique   03   

Hydrologie Bromatologie …….  04   

Botanique Medicale    04  

Chimie minérale    02  

Chimie analytique     01  

Pharmacognosie     02 

TOTAL 02 02 07 07 02 
 

Médecine Dentaire 
 

Spécialités Poste retenus CHU Faculté 

Odontologie Conservatrice /Endodontie 04 02 02 

Orthopédie Dento-Faciale  03  

Parodontologie  04  

Pathologie et chirurgie Buccales  04  

Prothèse (FACULTE MEDECINE)   04 

TOTAL 04 13 06 
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Liste définitive d’ouverture de postes de résidanat en Biologie Médicale 

des facultés de médecines après validation par les CPNS de Biologie médicale 
 

Région Ouest 
 

Faculté de médecine d’Oran 
Spécialités  Médecins  Pharmaciens  TOTAL 

Biochimie 01 01 02 

Hémobiologie et transfusion sanguine  01 01 02 

Immunologie 00 01 01 

Microbiologie 02 01 03 

Parasitologie mycologie  01 01 02 

TOTAL 05 05 10 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE SIDI BEL-ABBES 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013 

Médecine  

Spécialités 
Nbre de postes 

ouverts 
Service OBS 

Anatomie Générale 04 Anatomie  

Anatomie pathologique 02 Anatomie pathologique  

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 06 Chirur Ortho et Traumatologie  

Chirurgie Pédiatrique 03 Chirurgie Pédiatrique  

Chirurgie Générale 04 Chirurgie générale  

Chirurgie Générale (UMC) 06 UMC  

Diabétologie Endocrinologie et Maladies 

Métaboliques 
04 Endocrinologie  

Epidémiologie et Médecine Préventive 04 Epidémiologie  

Gynécologie Obstétrique 06 Gynécologie Obstétrique  

Hépato-gastro-entérologie 04 gastro-entérologie  

Hématologie 02 Hématologie  

Médecine du travail 06 Médecine du travail  

Médecine Interne 04 Médecine Interne  

Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04 Médecine Légale  

Médecine Physique et Réadaptation 04 Méd Physique et Réadaptation  

Néphrologie 06 Néphrologie  

Neurologie 02 Neurologie  

Oncologie Médicale 06 Oncologie Médicale  

Pédiatrie 06 Pédiatrie  

Pneumo-phtisiologie 06 Pneumo-phtisiologie  

Imagerie Médicale et Radiologie 04 Radiologie  

TOTAL  93   

 

Pharmacie 

Spécialités 
Nbre de postes 

ouverts 
Lieux de Formation 

Chimie Analytique 02 Blida 

Chimie Thérapeutique 03 Oran 

Cryptogamie et Botanique Médicale 03 Alger 

Hydrologie Bromatologie Médicales 02 Oran 

Pharmacie Galénique 01 Oran 

Pharmacologie Pharmaceutique 02 Oran 

Toxicologie 01 Oran 

TOTAL  14  
 

Liste définitive d’ouverture de postes de résidanat en Biologie Médicale  

des facultés de médecines après validation par les CPNS de Biologie médicale 
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Région Ouest 
Faculté de médecine de Sidi-Bel-Abbès 

Spécialités  Médecins  Pharmaciens  TOTAL 
Biochimie 00 01 01 

Hémobiologie et transfusion sanguine  00 01 01 
Immunologie 00 01 01 
Microbiologie 00 01 01 

Parasitologie mycologie  00 02 02 
TOTAL 00 06 06 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE TLEMCEN 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 
SESSION OCTOBRE 2013 

Médecine  
Spécialités Nbre de postes ouverts Lieux de Formation 

Anatomie Générale 04 Fac Oran 

Anatomie Pathologie 04 CHU Tlemcen 

Anesthésie Réanimation 06 CHU Tlemcen 

Anesthésie Réanimation Pédiatrique 02 CHU ORAN 

Cardiologie 04 CHU Tlemcen 
Chirurgie Générale “A” 06 CHU Tlemcen 

Chirurgie Générale “B” 04 CHU Tlemcen 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 10 CHU Tlemcen 

Chirurgie Pédiatrique 04 CHU Tlemcen 
Dermatologie  02 CHU Tlemcen 
Gynécologie Obstétrique 10 EHS Mère enfant 

Hématologie 04 CHU Tlemcen 

Histologie Embryologie 02 CHU Tlemcen 

Infectiologie 02 CHU Tlemcen 
Médecine du Travail 04 CHU Tlemcen 

Médecine nucléaire 02 CHU Tlemcen 
Médecine interne 08 CHU Tlemcen 
Néphrologie 04 CHU Tlemcen 

Neurochirurgie 03 CHU Tlemcen 
Neurologie 03 CHU Tlemcen 

O R L 03 CHU Tlemcen 
Oncologie Médicale 04 CHU Tlemcen 
Ophtalmologie 03 CHU Tlemcen 

Pédiatrie A 05 EHS Mère enfant 

Pédiatrie B 04 CHU Tlemcen 
Pneumo-phtisiologie 04 CHU Tlemcen 

Rééducation fonctionnelle 02 CHU Tlemcen 
Médecine du Sport 02 CHU Tlemcen/Alger 

Radiologie 04 CHU Tlemcen/SBA 

TOTAL 119  
 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE TLEMCEN 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013 

PHARMACIE 
 

Spécialités Nbre de postes ouverts Lieux de Formation 
Chimie Minérale 01 FAC ANNABA 

Chimie thérapeutique 03 
02 FAC ORAN  

01 FAC ANNABA 
Chimie analytique 02 BLIDA 

Cryptogamie et Botanique médicale 02 ALGER 
Pharmacie galénique 01 FAC ORAN 

Toxicology 01 FAC ORAN/CHU ORAN 
Pharmacologie 02 FAC ORAN / EHU ORAN 

Hydro-bromatologie 01 FAC ORAN 
Total 13  
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Médecine Dentaire 
 

Spécialités Nbre de postes ouverts Lieux de Formation 

Odontologie Conservatrice/Endodontie 03 CHU Tlemcen 

Total 03  
 

Liste définitive d’ouverture de postes de résidanat en Biologie Médicale  

des facultés de médecines après validation par les CPNS de Biologie médicale 
 

Région Ouest 

Faculté de médecine de Tlemcen 
 

Spécialités  Médecins  Pharmaciens  TOTAL Lieu de Formation 

Biochimie 00 01 01 Sidi Bel Abbés 

Hémobiologie et 

transfusion sanguine  
01 01 02 Tlemcen 

Immunologie 00 01 01 Oran 

Microbiologie 01 00 01 Oran 

Parasitologie mycologie  01 00 01 Tlemcen 

TOTAL 03 03 06  

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE CONSTANTINE 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013  

Médecine  
 

Spécialités Nbre de postes ouverts 

Anatomie Générale 04 

Anatomie Pathologique-CHU- 04 

Anatomie Pathologique-Daksi- 02 

Anesthésie Reanimation 25 

Anesthésie-Pédiatrique 02 

Cardiologie 10 

Chirurgie Cardiaque 02 

Chirurgie Maxillo-Faciale 04 

Chirurgie Neurologique 04 

Chirurgie Pédiatrique 08 

Chirurgie Urologique 06 

Chirurgie Générale “A” 06 

Chirurgie Générale “B » 06 

Chirurgie Général-Hospital Didouche Mourad- 04 

Chirurgie Urgences 02 

Chirurgie Plastique constructrice esthétique et de Brûlologie 02 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie ”A” 06 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie « B » 06 

Chirurgie Thoracique 04 

Dermatologie et Vénérologie 04 

Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques 04 

Epidémiologie et Médecine Préventive-CHU- 10 

Epidémiologie et Médecine Préventive-hôpital didouche mourad-  02 

Hépato-Gastro-entérologie 06 

Gynécologie Obstétrique –CHU- 12 

Gynécologie Obstétrique –SMK- 12 

Hématologie 04 

Histologie Embryologie et Génétiques Clinique 02 

Imagerie médicale et radiologie 12 

Infectiologie 06 

Médecine physique et réadaptation 04 

Médecine du Travail 06 

Médecine Interne 12 

Médecine Interne –Hopital Didouche Mourad- 04 
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Médecine Légale, Droit Médical et Ethique 06 

Néphrologie 04 

Neurologie 12 

O R L 04 

Oncologie Médicale –CHU- 08 

Oncologie Médicale- Hopital didouche mourad- 06 

Pédiatrie B –CHU- 06 

Pédiatrie - Hopital didouche mourad- 04 

Pédiatrie –Mensourah- 04 

Pédopsychiatrie 04 

Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle « cardio respiratoire et de 
l’exercice » 

01 

Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle Métabolique et Nutrition 01 

Neurophysiologie Clinique et exploration Fonctionnelle du système Nerveux 01 

Pneumo-phtisiologie 04 

Psychiatrie 12 

Radithérapie Oncologie 08 

Réanimation Médicale 08 

TOTAL 300 

 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE CONSTANTINE 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 

2013 
Pharmacie 

 

Spécialités Nbre de postes ouverts Lieux de Formation 

Cryptogamie et Botanique Médicale 02 Alger 

Chimie Analytique 01 Annaba 

Chimie Thérapeutique 
01 Annaba 

02 Alger 
Hydrologie Bromatologie 02 Alger 

Pharmacie galénique 02 Annaba 
Pharmacognosie 02 Annaba 

Pharmacologie Pharmaceutique 02 Alger 
Toxicologie  02  
TOTAL GENERAL 16  

 

Médecine Dentaire 
 

Spécialités Nbre de postes ouverts 

Orthopédie Dento-Faciale 04 

Odontologie Conservatrice/Endodontie 04 

Parodontologie 04 

Pathologie  et Chirurgie Buccales 04 

Prothése 04 

TOTAL 20 
 

Liste définitive d’ouverture de postes de résidanat en Biologie Médicale 
des facultés de médecines après validation par les CPNS de Biologie médicale 

 

Région Est 
 

Faculté de médecine de Constantine 
 

Spécialités  Médecins  Pharmaciens  TOTAL 

Biochimie 02 02 04 
Hémobiologie et transfusion sanguine  01 02 03 

Immunologie 01 01 02 
Microbiologie 04 02 06 
Parasitologie mycologie  02 02 04 

TOTAL 10 09 19 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ANNABA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE  2013 

Médecine  
Spécialités Nbre de postes ouverts Lieux de Formation 

Anatomie  Normale 04 Annaba 

Anatomie  Pathologique 02 Annaba 
Anesthésie Réanimation 10 Annaba 

Anesthésie Réanimation Pédiatrique 02 Annaba 
Réanimation Médicale 05 Annaba 
Cardiologie 06 Annaba 

Chirurgie Générale(urgencies Chirurgicales) 03 Annaba 
Chirurgie Générale 04 Annaba 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 04 Annaba 
Chirurgie Urologique 04 Annaba 
Epidémiologie et médecine préventive 04 Annaba 

Gynécologie Obstétrique Pr BOUZIDI 06 EHS EL BOUNI ANNABA 

Hématologie 03 Annaba 
Histologie Embryologie et Génétique Clinique 02 Annaba 

Infectiologie 03 Annaba 
Médecine du Travail 04 Annaba 
Médecine Interne 02 Annaba 

Médecine Physique et Réadaptation 06 Annaba 
Médecine légale droit médical et éthique 06 Annaba 

Néphrologie 04 Annaba 
Neuro chirurgie 01 Annaba 
Neurologie 02 Annaba 

Oncologie Médicale 06 Annaba 
Ophtalmologie 04 Annaba 

O R L 05 Annaba 
Pédiatrie 10 CHU Annaba 

Physiologie clonique et explorations fonctionnelles 
métabolique et nutrition 

02 Annaba 

Pneumo-phtisiologie 03 Annaba 

Psychiatrie 06 Annaba 
Pédopsychiatrie 02 / 
Radiologie et imagerie médicale 04 Annaba 

Radiothérapie et Oncologie 03 Constantine 
TOTAL  132  

 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE D’ANNABA 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013 
Pharmacie  

Spécialités Nbre de postes ouverts Lieux de Formation 

Cryptogamie et Botanique Médicale 02 Annaba, 1ère année à Alger 

Chimie Analitique 03 Annaba 

Chimie Mineral 03 Annaba 

Chimie Thérapeutique  03 Annaba 

Hydrologie Bromatologie 04 Annaba 

Pharmacie galénique 05 Annaba 
Pharmacognosie 03 Annaba 
Toxicologie  03 Annaba 

TOTAL GENERAL 26  
 

Médecine Dentaire 
 

Spécialités Nbre de postes ouverts Lieux de Formation 
Odontologie Conservatrice/Endodontie 04 Annaba 

O D F 02 Annaba 
Parodontologie 03 Annaba 
Prothése 04 Annaba 
TOTAL GENERAL 13  
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Liste définitive d’ouverture de postes de résidanat en Biologie Médicale 

des facultés de médecines après validation par les CPNS de Biologie médicale 
 

Région Est  

Faculté de médecine d’Annaba 

 
Spécialités  Médecins  Pharmaciens  TOTAL 

Biochimie 01 01 02 

Hémobiologie et transfusion sanguine  00 04 04 

Immunologie 00 02 02 

Microbiologie 01 01 02 

Parasitologie mycologie  01 01 02 

TOTAL 03 09 12 

FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE BATNA 

OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013 

Médecine  
 

Spécialités Nbre de postes ouverts Lieux de Formation 

Anesthésie Réanimation 12 CHU BATNA 

Chirurgie Générale 

05 CHU BATNA 

05 
CAC Batna(Service de chirurgie 

carcinologique) 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 05 CHU BATNA 

Diabétologie Endocrinologie et Maladies 

Métaboliques 
04 CHU BATNA 

Epidémiologie et Médecine préventive 04 CHU BATNA 

Hématologie 
06 CHU BATNA 

06 CAC BATNA 

Infectiologie  04 EPH BATNA 

Médecine du travail 03 CHU BATNA 

Médecine interne  06 CHU BATNA 

Médecine légale, droit médical et Ethique 03 CHU BATNA 

O.R.L 02 EPH BATNA 

Ophtalmologie 03 CHU BATNA 

Physiologie clinique et explorations fonctionnelles 

métabolique et nutrition 
02 CHU BATNA 

Pédiatrie 06 CHU BATNA 

Pneumo-phtisiologie 02 EPH BATNA 

Total 78  
 

Liste définitive d’ouverture de postes de résidanat en Biologie Médicale 

des facultés de médecines après validation par les CPNS de Biologie médicale 
 

Région Est 

Faculté de médecine de Batna 
 

Spécialités  Médecins  Pharmaciens  TOTAL 

Biochimie 00 00 00 

Hémobiologie et transfusion sanguine  00 00 00 

Immunologie 00 00 00 

Microbiologie 00 00 00 

Parasitologie mycologie  00 00 00 

TOTAL 00 00 00 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE SETIF 
OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT 

SESSION OCTOBRE 2013 

Médecine  
 

Spécialités 
Nbre de postes 

ouverts 

Lieux de 

Formation 
Observation 

Cardiologie 05 Sétif 
01 enseignant de rang magistral 

+ 02 Maitres Assistants  

Chirurgie Générale 

C.H.U 06 

Sétif 

Terrain de stage agrée 

C.A.C 06 
01 enseignant de rang magistral 

+ 02 Maitres Assistants 

Chirurgie orthopédique et Traumatologie 04 Sétif Terrain de stage agrée  

Chirurgie pédiatrique 

C.H.U 10 

Sétif 

Terrain de stage agrée 

E.H.S EL Eulma 04 
01 enseignant de rang magistral 

+ 02 Maitres Assistants 

Epidémiologie et Médecine préventive 10 Sétif Terrain de stage agrée 

Hématologie 04 Sétif Terrain de stage agrée 

Histologie Embryologie et génétiques cliniques 06 Sétif Terrain de stage agrée 

Infectiologie 06 Sétif Terrain de stage agrée 

Médecine du travail 04 Sétif Terrain de stage agrée 

Médecine Interne 08 Sétif Terrain de stage agrée 

Médecine Légale Droit Médical et Ethique 04 Sétif Terrain de stage agrée 

Néphrologie 04 Sétif Terrain de stage agrée 

Neurochirurgie 04 Sétif Terrain de stage agrée 

Oncologie Médicale 08 Sétif Terrain de stage agrée 

O R L 02 Sétif Terrain de stage agrée 

Pédiatrie 10 Sétif Terrain de stage agrée 

Pneumo-phtisiologie 05 Sétif Terrain de stage agrée 

Psychiatrie 02 Sétif Terrain de stage agrée 

T O T A L 112   
 

Liste définitive d’ouverture de postes de résidanat en Biologie Médicale 
des facultés de médecines après validation par les CPNS de Biologie médicale 

 

Région Est  
 

Faculté de médecine Sétif 
 

Spécialités  Médecins  Pharmaciens  TOTAL 

Biochimie 02 00 02 

Hémobiologie et transfusion sanguine  01 00 01 

Immunologie 00 00 00 

Microbiologie 01 00 01 

Parasitologie mycologie  01 00 01 

TOTAL 05 00 05 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE 

OUVERTURE DES POSTES DE RESIDANAT SESSION 2013 
FACULTE DE MEDECINE D’ALGER 

 

Spécialités médicales et chirurgicales Nombre  de postes ouverts 

Anesthésie Réanimation 4 

Cardiologie 4 

Chirurgie Cardio-Vasculaire 2 

Chirurgie Générale 4 

Chirurgie Maxillo-Faciale 2 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 4 

Chirurgie plastique 4 

Chirurgie thoracique 3 

Chirurgie urologique 2 

Chirurgie Vasculaire 2 

Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques 3 
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Epidémiologie et Médecine Préventive 2 

Hépatogastro-entérologie 2 

Hématologie  2 

Infectiologie 2 

Médecine Interne 2 

Médecine Légale Droit Médical et Ethique 2 

Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire 3 

Microbiologie 2 

Nephrologie 2 

Neuro-Chirurgie 2 

Oncologie Médicale 2 

Ophtalmologie 2 

O R L 2 

Psychiatrie 2 

Imagerie Médical et Radiologie 2 

Radiothérapie Oncologie 2 

TOTAL 67 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE 
OUVERTURE DES POSTES DE RESIDANAT SESSION 2013 

FACULTE DE MEDECINE D’ALGER 
 

PHARMACIE 
Spécialités Pharmaceutiques 

 

Nombre  de postes ouverts 

Biochimie 01 

Hémobiologie et transfusion sanguine 01 

Immunologie 01 

Parasitologie-mycologie 01 

Pharmacologie pharmaceutique 01 

Toxicologie 02 

TOTAL 07 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

Spécialités Médecine Dentaire Nombre  de postes ouverts 

Odontologie Conservatrice/Endodontie 01 

O D F 01 

Parodontologie 01 

Pathologie et Chirurgie Buccales 01 

Prothèse 02 

TOTAL 06 

 
Total de la Faculté de Médecine d’Alger : 80 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE 
OUVERTURE DES POSTES DE RESIDANAT SESSION 2013 

FACULTE DE MEDECINE D’ORAN 
 

MEDECINE 
 

Spécialités médicales et chirurgicales Nombre  de postes ouverts 

Anesthésie Réanimation 01 

Cardiologie 02 

Chirurgie générale 01 

Chirurgie orthopedique et traumatologie 02 

Ophtalmologie 01 

O R L 01 

TOTAL 08 
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PHARMACIE 
 

Spécialités Pharmaceutiques Nombres de postes ouverts 

Biochimie 01 

Toxicologie 01 

TOTAL 02 

 

MEDECINE DENTAIRE 
 

Spécialités Médecine Dentaire Nombres de postes ouverts 

Odontologie Conservatrice/Endodontie 01 

Prothèse 01 

TOTAL 02 

 

 

Total de la Faculté de Médecine d’Oran : 12 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE 

OUVERTURE DES POSTES DE RESIDANAT SESSION 2013 

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE 
 

MEDECINE ET CHIRURGIE 
 

Spécialités médicales et chirurgicales Nombre  de postes ouverts 

Chirurgie Générale 01 

Chirurgie Orthopédique et traumatologie 01 

Neuro-chirurgie 01 

Ophtalmologie 01 

Total 04 
 

PHARMACIE 
 

Spécialités Pharmaceutiques Nombres de postes ouverts 

Biochimie 01 

Toxicologie 01 

TOTAL 02 

 

MEDECINE DENTAIRE 
 

Spécialités Médecine Dentaire Nombres de postes ouverts 

Odontologie Conservatrice/Endodontie 01 

Prothèse 01 

TOTAL 02 

 

Total de la Faculté de Médecine de Constantine : 08 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

TOTAL GENERAL : 100 Postes 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــراراتــــقــــــــال

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 يتضمف تجديد تشكيمة  2015سبتمبر  08 مؤرخ في رارػػػق
 لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البميدة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82الرئاسي رقم بمقتضى المرسوم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
العالي  م، المحدد لصالحيات وزير التعمي2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،
إنشاء الديوان الوطني لمخدمات  ن، المتضم1995مارس سنة  22المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03الجامعية وتنظيمو وعممو المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
، المتضمن إنشاء مديريات الخدمات 2004ديسمبر سنة  22المؤرخ في  109القرار الوزاري المشترك رقم بمقتضى  -

 الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
االجتماعية ، المتضمن إعالن نتائج انتخاب أعضاء لجنة الخدمات 2015فيفري سنة  16نظـــــــرا لممحضر المؤرخ في  -

 لدى مديرية الخدمات الجامعية البميدة،
 يقرر ما يأتي:

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البميدة، المػادة األولى
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2المػادة 

 األعضاء الدائموف:
 بوجمعة كريم –03 بوعشرية الطيب –02 عيسات يوسف –01
 بميوان ابراىيم –06 مكوام عبد الطيف –05 جاودي نور الدين –04
  فكراش رابح –08 قراوي بن يوسف –07

 

 األعضاء اإلضافيوف:
  بوزكري حميد –02 خدام بوعالم –01

 

 ( سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3لمػادة ا
: يكمف مدير الخدمات الجامعية البميدة، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي 4المادة 

 والبحث العممي.
 5803سبتمبر  86حػرر بالجزائر في                                                                                                                    

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األميف العاـ                                                                                                                            

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف                                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يتضمف2015سبتمبر  12المؤرخ في  854رقـ  رارػػػق
 لمنطقة الغربتحويل مقر الندوة الجهوية لمجامعات 

  

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمن القانون 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعدل والمتمم،
، والمتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 بتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعدل،   
، والمتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
، 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
، الذي 2013ير سنة ينا 30االموافق  1435ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة  2013نوفمبر سنة  12المؤرخ في  891بمقتضى القرار رقم  -

 الغرب.
 

 يقرر ما يأتي:
 .1معة تممسان إلى جامعة وىران يحول مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب من جا المادة األولى:

 .1يترأس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب مدير جامعة وىران  :2المادة 
 .1تقتطع نفقات سير الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب من االعتمادات المخصصة بعنوان جامعة وىران  :3المادة 
 ، والمذكور أعاله. 2013مبر سنة نوف 12المؤرخ في  891يمغى القرار رقم  :4المادة 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ 1يكمف كل من السادة مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير جامعة وىران  :5المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 5803سبتمبر  05حػرر بالجزائر في                                                                            

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 األستاذ طاهر حجار                                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يتضمف2015سبتمبر  12المؤرخ في  855رقـ  رارػػػق
 تحويل مقر الندوة الجهوية لمجامعات لمنطقة الشرؽ 

  

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمن القانون 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعدل والمتمم،
، والمتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
، 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
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، المتضمن 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،  2إنشاء جامعة قسنطينة 

، الذي 2013يناير سنة  30االموافق  1435ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميم العالي

، المتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة  2013نوفمبر سنة  12المؤرخ في  892بمقتضى القرار رقم  -
 الشرق.

 

 يقرر ما يأتي:
 .2إلى جامعة قسنطينة  1: يحول مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرق من جامعة قسنطينة المادة األولى

 .2الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرق مدير جامعة قسنطينة   يترأس: 2المادة 
تقتطع نفقات سير الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرق من االعتمادات المخصصة بعنوان جامعة  :3المادة 

 .2قسنطينة
 ، والمذكور أعاله.2013نوفمبر سنة  12المؤرخ في  892يمغى القرار رقم  :4المادة 
،كل فيما يخصو، بتنفيذ  2يكمف كل من السادة مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير جامعة قسنطينة  :5المادة 

  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 5803سبتمبر  05ػرر بالجزائر في ح                                                                                
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاهر حجار                                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يتضمف2015سبتمبر  12المؤرخ في  856رقـ  رارػػػق
 تحويل مقر الندوة الجهوية لمجامعات لمنطقة الوسط

  

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمن القانون 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعدل 
، والمتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
، 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المعدل،   المتضمن إنشاء جامعة البميدة، 
، 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤرخ في  208-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
، الذي 2013يناير سنة  30وافق االم 1435ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة 2013نوفمبر سنة  12المؤرخ في  893بمقتضى القرار رقم  -

 الوسط .
 يقرر ما يأتي:

 .1الوسط من جامعة بومرداس إلى جامعة البميدة : يحول مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة المادة األولى
 . 1يترأس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط مدير جامعة البميدة  :2المادة 



 أكتوبر(   -)سبتمبر-الجزء الثاني-5102السداسي الثاني                   النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             39

 

تقتطع نفقات سير الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط من االعتمادات المخصصة بعنوان جامعة  :3المادة 
 .1البميدة 

 ، والمذكور أعاله.2013نوفمبر سنة  12المؤرخ في  893يمغى القرار رقم  :4المادة 
، كل فيما يخصو، 1يكمف كل من السادة مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير جامعة البميدة  :5المادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 5803سبتمبر  05حػرر بالجزائر في                                                                                 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 األستاذ طاهر حجار                                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد تشكيمة  2015سبتمبر  13مؤرخ في  رارػػػق

 أدرارلجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006سنة  جويمية 15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 االجتماعية، ، المتعمق بتسييـر الخدمات1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
العالي  م، المحدد لصالحيات وزير التعمي2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات 1995مارس سنة  22المؤرخ في  84/95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  لدالجامعية و تنظيمو و عممو، المع
،يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2013ديسمبر سنة  23بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

القامات الجامعية التابعة ،المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية و تحديد مقرىا و قائمة ا 2004ديسمبر سنة  22
 ليا و مشتمالتيا،

،المتضمن إعالن نتائج انتخاب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية 2014ديسمبر سنة  10نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 لدى مديرية الخدمات الجامعية أدرار،

 يقرر ما يأتي:
 دمات الجامعية أدرار،: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخ المػادة األولى

 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2المػادة 
 األعضاء الدائموف:

 عمراوي دمحم –03 الشيخ مسعود –02 خميمي عبد المجيد –01
 داو عمي دمحم –06 أوجيموس يوسف –05 العايدي مصطفى –04
 أبالحبيب فاطمة –09 بشيري عبد هللا –08 بمبالي فتيحة –07

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 صديقي محرز-03 بن عم دمحم –02 عمراوي عبد الحميم –01
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 ( سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3المػادة 
الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة : يكمف السيد مدير مديرية الخدمات الجامعية أدرار، بتنفيذ ىذا القرار، 4المادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
 5803سبتمبر  01حػرر بالجزائر في                                                                                                                    
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األميف العاـ                                                                                                                            
 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف                                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تجديد تشكيمة  2015سبتمبر  13مؤرخ في  رارػػػق
 لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة الشادلي بف جديد الطارؼ

 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
العالي  م، المحدد لصالحيات وزير التعمي2013جانفي سنة  30المؤرخ في  13/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،
 ارف،، المتضمن إنشاء جامعة الط2012جوان سنة  04المؤرخ في  12/242بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
، المتضمن تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة 2015جانفي سنة  16نظـــــــرا لممحضر المؤرخ في  -

 الشادلى بن جديد الطارف،
 يقرر ما يأتي:

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة الشادلى بن جديد الطارف، المػادة األولى
 خدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:: تتشكل لجنة ال2المػادة 

 األعضاء الدائموف:
 خروف حمزة –03 سمار فوزي  –02 خربوقية رضا –01
 ىنوني نصيرة –06 رزق هللا مبروك –05 رواق رشيد –04
 بورفة دمحم الطاىر –09 بولحبال رؤوف –08 غرايبية طارق  –07

 األعضاء اإلضافيوف:
  تحري زين الدين –02 سالمي فاطمة –01

 ( سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03المـادة الثالثة : تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) 
المادة الرابعة : يكمف السيد مدير جامعة الشادلي بن جديد الطارف، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية 

 العممي.لوزارة التعميم العالي والبحث 
 5803سبتمبر  86حػرر بالجزائر في                                                                                                                    

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 األميف العاـ                                                                                                                                

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف                                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات2015سبتمبر  13مؤرخ في  رارػػػق
 حطٌاوة –حيسي وزو االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
العالي  م، المحدد لصالحيات وزير التعمي2013جانفي سنة  30المؤرخ في  13/77بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،
إنشاء الديوان الوطني لمخدمات  ن، المتضم1995مارس سنة  22المؤرخ في  95/84بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312الجامعية وتنظيمو وعممو المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 22،يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2013ديسمبر سنة  23بمقتضى القرار الوزاري المشترك  المؤرخ في  -

من إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ،المتض 2004ديسمبر سنة 
 ومشتمالتيا،

، المتضمن انتخاب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية 2014ديسمبر سنة  03نظـــــــرا لممحضر المؤرخ في  -
 الخدمات الجامعية تيزي وزو حسناوة،

 يقرر ما يأتي:
 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو حسناوة ، األولى المػادة
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2المػادة 

 األعضاء الدائموف:
 السوك دمحم واعمر –03 تارمول دمحم –02 إيمين بوسعد –01
 منوس مصطفى –06 شواربي مجيد –05 إغمور راسن أعمر –04
 صمحاوي سمير-09 أودان سعيد –08 صغير جمال –07

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 سامر مخموف -03 عدروس مراد –02 بوممة مميكة –01

 

 ( سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3المػادة 
مدير الخدمات الجامعية تيزي وزو حسناوة، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة : يكمف السيد 4المادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
 5803سبتمبر  86حػرر بالجزائر في                                                                                                                    
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األميف العاـ                                                                                                                            
 ديقي أدمحم دمحم صالح الديفص                                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحػدد القائمة االسمية 2015سبتمبر 17مػؤرخ في 857قػرار رقػـ

 ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة
 يـ العالي والبحث العممي،إف وزير التعم 

والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
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والذي  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،يحدد ميام 

المتضمن  2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30المؤرخ في  205-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 إنشاء مركز جامعي بالنعامة،

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

، الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز 2012جوان  18المؤّرخ في  182بموجب القرار رقم  -
 الجامعي بالنعامة،

 . 2015ماي 6لمؤرخ في وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بالنعامة ا -
 

 يقرر ما يأتي:
 

 16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299- 05من المرسوم التنفيذي رقم18:تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2005غشت سنة 

 بالنعامة.لممركز الجامعي 
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بالنعامة بالجدول الممحق بيذا القرار. :2المادة 
أحمد بالنعامة، كل فيما يخصو،  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي صالحي :3المادة 

 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في 
 5803سبتمبر  05حػرر بالجزائر في                                                                                 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاهر حجار                                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية 2015سبتمبر  17مػؤرخ في  857ممحق بالقرار رقـ 
 ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة

 الصفػة االسـ والمقػب
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز معروف عبد الرزاق
 مدير مساعد  مباركي عبد المجيد

 مدير مساعد رافعي عبد هللا
 مدير مساعد عويسات ميمود
 مدير معيد اآلداب والمغات ربياعي ميمود 

 السياسيةمدير معيد الحقوق والعموم  عمراني كمال الدين
 مدير معيد العموم والتكنولوجيا عيداوي عبد الغني

 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممّثل عن أساتذةمعيد العموم والتكنولوجيا عامر ىواري 
 أستاذة محاضرة قسم "ب"، ممّثمة عنأساتذة معيد العموم والتكنولوجيا ختير نعيمة
 معيد اآلداب والّمغاتأستاذ محاضر قسم "أ"، ممّثل عنأساتذة  دويس دمحم

 أستاذ محاضر قسم "ب"، ممّثل عنأساتذة معيد اآلداب والّمغات بوخال ميمود
 أستاذ محاضر قسم "ب"، ممّثل عن أساتذة معيد الحقوق والعموم السياسية مفتاح العيد 
 ممّثل منتخب عن األساتذة المساعدين قسم "أ" سمغونيزكرياء

 بجامعة طاىري دمحم ببشارأستاذ  شريطي عبد الكريم
 أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بتممسان مبخوت بودواية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يعدؿ ممحق القرار رقـ، 2015سبتمبر  22المؤرخ في  860قرار رقـ 
 المفتوحة الميسانسالمتضّمف تأهيل ، 2010سبتمبر  07 المؤّرخ في 283

 السانيا وهرافبجامعة  - 2010-2011السنة الجامعية  بعنواف
  

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
، المتضمن تعيين 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة
جامعة المتعمق بتنظيم  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  211-84رقم وبمقتضى المرسوم  -

 المعّدل والمتّمم، ،وىران وسيرىا
-2010المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  ميسانسالمتضّمن تأىيل ال 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  283وبمقتضى القرار رقم  -

 .السانيا وىرانبجامعة  2011
 

 ما يأتي: يقرر
 

المتضّمن تأىيل  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  283القرار رقم  المادة األولـى: ييدف ىذا القرار إلى تعّديل ممحق
 السانيا. وىرانبجامعة  2011 - 2010المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  ميسانسال

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 2010سبتمبر  07المؤّرخ في  283يعّدل ممحق القرار رقم  :2المادة 
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 أ واالتصال المعمومات تكنولوجيا المكتبات عمم - إنسانية عموم عموم إنسانية واجتماعية

 

 "...................................الباقي بدوف تغيير............................"
 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1وىران: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين و مدير جامعة  3المادة 
 .ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميس

 5803سبتمبر  55حػرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 األستاذ طاهر حجار                                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة   2015أكتوبر 01مؤرخ في  قػػرار

 لدى لمديرية الخدمات الجامعية البويرة الخدمات االجتماعية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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إنشاء الديوان الوطني لمخدمات  ن، المتضم1995مارس سنة  22المؤرخ في  95/84بمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 ،2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 22، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2013ديسمبر سنة  23بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
، والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا 2004 ديسمبر سنة
 ومشتمالتيا،

، المتضمن فرز األصوات لمجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية 2015جوان سنة  04نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 الخدمات الجامعية البويرة، 

، المتضمن تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية 2015جوان سنة  07نظرا لممحضر المؤرخ في  -
  الخدمات الجامعية البويرة،

 يمي:  اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ،البويرة: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  المػادة األولى
 االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:: تتكون لجنة الخدمات 2الػػػمػػػادة 
 األعضاء الدائموف:         

 قطاف مراد -03 عمران إلياس -02 سيالم عمي -01
  بوزير فضيل -04 سحنون بومدين  -04

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
  داسي عمر -02 العمري مصطفى -01

 

 اإلمضاء عمى القرار.( سنوات ابتداًء من تاريخ 03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الػػػمػػػادة 
: يكمف السيد مدير الخدمات الجامعية البويرة، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم 4الػػػمػػػادة 

 العالي والبحث العممي.
   2015أكتوبر 01حرر بالجزائر في                                                          

 والبحث العلوي ع/وزير التعميـ العالي                                                      

 األهيي العام                                                                      
 دمحم صالح الذيي صذيمي أدمحم                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة  2015أكتوبر 01مؤرخ في  قػػرار

 وسط-الخدمات االجتماعية  لدى لمديرية الخدمات الجامعية قسنطينة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179المرسوم الرئاسي رقم بمقتضى  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434األول عام ربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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إنشاء الديوان الوطني لمخدمات  ن، المتضم1995مارس سنة  22المؤرخ في  95/84بمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 ،2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 22، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2013ديسمبر سنة  23بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
، والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا 2004ديسمبر سنة 
 ومشتمالتيا،

، المتضمن انتخاب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية 2015جويمية سنة  22نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 وسط،-الخدمات الجامعية قسنطينة

 يمي:  اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ،وسط-قسنطينة: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  المػادة األولى
 : تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2الػػػمػػػادة 
 األعضاء الدائموف:         

 قالدي عزالدين -03 تومي سالم -02 عياد فرحات -01
 بوشيبي السعيد -06 بمقاسم صالح -05 بولعراش كمال -04
 بومرخوفة الربيع -09 يوسفي طارق  -08 عبدو دمحم فؤاد -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
  بوشطوب سمير -02 عيون سميمان -01

 

 ( سنوات ابتداًء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الػػػمػػػادة 
بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة وسط، -قسنطينة: يكمف السيد مدير الخدمات الجامعية 4الػػػمػػػادة 

 التعميم العالي والبحث العممي.
   2015أكتوبر 01حرر بالجزائر في                                                                                                      
 والبحث العلوي ع/وزير التعميـ العالي                                                                                                     

 األهيي العام                                                                                                                           

 الذييصالح صذيمي أدمحم دمحم                                                                                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة  2015أكتوبر 01مؤرخ في  قػػرار
 الخدمات االجتماعية لدى الديواف الوطني لمخدمات الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية  ،1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 حيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،يحدد صال
إنشاء الديوان الوطني لمخدمات  ن، المتضم1995مارس سنة  22المؤرخ في  95/84بمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 ،2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
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 ، المتضمن تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية،2015جانفي سنة  18نظرا لممحضر المؤرخ في  -
، المتضمن تشكيل أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى الديوان 2015ماي سنة  04نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 مخدمات الجامعية.الوطني ل
 يمي:  اػػػرر مػػػػػقػي

 

 ،الديوان الوطني لمخدمات الجامعية: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى  المػادة األولى
 : تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2الػػػمػػػادة 
 األعضاء الدائموف:         

 بوعكاز أمال -03 بولوح مولود -02 بوثمجة جمال -01
  صفصاف خالد -05 العروي عمر -04

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
  حموة ياسين -02 بن الصغير صبرينة -01

 

 ( سنوات ابتداًء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الػػػمػػػادة 
النشرة ، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في مديوان الوطني لمخدمات الجامعيةل: يكمف السيد المدير العام 4الػػػمػػػادة 

 الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 

   2015أكتوبر 01حرر بالجزائر في                                                                                    
 والبحث العلوي ع/وزير التعميـ العالي                                                                                                     

 األهيي العام                                                                                                                            
 صذيمي أدمحم دمحم صالح الذيي                                                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يتضمف حل وحػدة البحث2015أكتوبر  03مؤرخ في  863قرار رقـ 
  في الهندسة والبيئة المنشأة لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 

 العالي والبحث العممي، إف وزير التعميـ
، المتضمن القانون 1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني عام  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانون رقم  -

 ، المعّدل والمتّمم،2002-1998التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
، المتضمن القانون 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عام  21المؤرخ في  243-99 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 يحّدد تنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، الذي 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعبان عام  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 10اء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة يحّدد كيفيات إنش
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحّدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
، المتضمن 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عام  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدل،
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، الذي 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 تعميم العالي والبحث العممي،يحّدد صالحيات وزير ال

، المتضمن حل مخبر البحث بعنوان "البناء والبيئة" ومخبر 2013أفريل سنة  10المؤرخ في  252وبمقتضى القرار رقم  -
البحث بعنوان "البيوتكنولوجيات البيئية وىندسة المناىج" وتحويميما إلى وحدة البحث في اليندسة والبيئة لدى المدرسة 

 دة التقنيات،الوطنية المتعد
وبناًء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خالل دورتيا المنعقدة شير مايو سنة  -

2015، 
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
  

تحل وحدة البحث في اليندسة والبيئة المنشأة لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بموجب القرار رقم  :األولىالمادة 
 ، والمذكور أعاله.2013أفريل سنة  10المؤرخ في  252

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2الػػمػػادة 
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                                

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 األستاذ طاهر حجار                                                                                                                 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  865قرار رقـ 

 1 بجامعة قسنطينة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
والمتضّمن تعيين  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤّرخ في  213 – 84رسوم التنفيذي رقم الموبمقتضى  -

 ،والمتعمق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرىا، المعّدل والمتّمم
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،والمتضّمن نظام الدراسات لمح
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناًء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، 1 بجامعة قسنطينة 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1 يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قسنطينة : 2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                               
 ميـ العالي والبحث العمميوزير التع                                                                                                              

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0 جاهعت لطٌطيٌت-هلحك8 حأهيل الواضخر 
 5804-5803 الجاهعيت الّطٌت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 أ ٕ٘ذعخ إٌمً ٚاٌٍٛرغتٍخ ٕ٘ذعخ إٌمً

 أ شجىبد وٙشثبئٍخ وٙشٚتمًٕ
 أ فٍضٌبء فٍىٍخ فٍضٌبء ػٍَٛ اٌّبدّح

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ وٍٍّبء حٌٍٛخ / تغزٌخ رضٌئٍخ ٚصحخ
 َ ِشالجختحًٍٍ ٚ ،صٕبػخ ثٌٍٛٛرٍخ

 أ ثٌٍٛٛرٍب، تطٛس ِٚشالجخ اٌحششاد
 أ ػٍُ اٌٛساحخ اٌزضٌئٍخ

 أ ِغتذاَ ٌٍٕظُ اإلٌىٌٛٛرٍخ ٚحّبٌخ اٌجٍئخ تغٍٍش
 َ ٔظبفخ اٌّغتشفى ٚاٌصحخ

 أ ِٕبػخ رضٌئٍخ ٚخٌٍٛخ / ػٍُ األٚساَ
 أ ٚاٌصحخ تغُّػٍُ اٌ

 ػٍَٛ األسض ٚاٌىْٛ
رغشافٍب ٚتٍٙئخ 

 اإللٍٍُ

 اٌّؼٍِٛبد ٚأٔظّخ اٌخشائػػٍَٛ ٚ غجٛغشافٍخ
 اٌزغشافٍخ

َ 

 أ عٍبحخ ٚتشاث

 حمٛق  حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 أ ػمٛد ِٚغؤٌٍٚخ ِذٍٔخ

 أ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ٚػٍَٛ رٕبئٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03ّرخ في المؤ  866قرار رقـ 

 3 بجامعة قسنطينة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،والمتض
والمتضّمن  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  402 – 11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
الذي يحدد 2013يناير سنة  30الموافق  1434ّول عامربيع األ 18المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بتاريخ  بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، 3 بجامعة قسنطينة 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
بتطبيق ىذا القرار الذي  ، كّل فيما يخّصو3 ومدير جامعة قسنطينة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                     

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  3ممحق: تأهيل الماستر جامعة قسنطينة 
 2016- 2015الّسنة الجامعية 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 َ ألبٌٍُ، ِذْ ٚصحخ تغٍٍش اٌتمٍٕبد اٌحعشٌخ ػٍَٛ األسض ٚاٌىْٛ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03ّرخ في المؤ  867قرار رقـ 

  الجلفتبجامعة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضو 
المتضّمن إنشاء و  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7المؤّرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة الجمفة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام ربيع األّول  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل  -

 

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة الجمفة 2016 - 2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ومدير جامعة الجمفة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                        

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت الجلفت هلحك8 حأهيل الواضخر 
 5804 - 5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 ٕ٘ذعخ ِذٍٔخ

 َ دآتمٍٕخ ٌٍّٕش ِٚشالجخ حغبة

 أ ِٕشآد اٌشي

 أ غبلٌٛخ ٕ٘ذعخ ٍِىبٍٔىٍخ

 أ إداسح اٌّٛاسد اٌجششٌخ ػٍَٛ عٍبعٍخ حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
ػٍَٛ  –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 

 اإلػالَ ٚاالتصبي
 أ ٚػاللبد ػبِخاتصبي 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  868رقـ قرار 
  الواديبجامعة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن و 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ243-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،جامعة الواديإنشاء 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام ربيع  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26أىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـت -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 طبقا لممحق ىذا القرار.الوادي، بجامعة  2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى

بتطبيق ىذا القرار الذي ، كّل فيما يخّصو الواديومدير جامعة  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015توبر أك 03حرر بالجزائر في                      
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوادي جاهعتهلحك8 حأهيل الواضخر 
 5804- 5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ ػٍَٛ اٌجٍئخ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 ٚاٌتغٍٍش التصبدٌخ ػٍَٛ
 تزبسٌخ ٚػٍَٛ

 أ ِحبعجخ ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚحبعجخ
 أ التصبد لٍبعً ٔمذي ِٚبًٌ ػٍَٛ التصبدٌخ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
 أ عّؼً ثصشي ػٍَٛ اإلػالَ ٚاالتصبي –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ

 أ دعوة وثقافة إسالمية أصٛي اٌذٌٓ –إعالٍِخ ػٍَٛ
 أ اٌخبصخ ٍخاٌتشث ًف ًٍاٌتؤ٘ ػٍَٛ اٌتشثٍخ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  869قرار رقـ 

 الطارؼ بجامعة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 
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والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضو 
 المتضّمنو  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ242-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،إنشاء جامعة الطارف
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ام ربيع األّول ع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26ريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتا -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.الطارف، بجامعة  2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ىذا القرار الذي ، كّل فيما يخّصو بتطبيق الطارفومدير جامعة  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                               

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                
  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت الطارف حأهيل الواضخر  هلحك8

 5804 -5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ فٍضٌبء اٌّٛاد ٚاٌجٍٕخ إٌبٍٔٛٔخ فٍضٌبء ػٍَٛ اٌّبدّح

 أ ِبًٌ ٚتغٍٍش ِبٌٍخ ػٍَٛ التصبدٌخ ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ تزبسٌخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  870قرار رقـ 

  بجامعة غرداية 2016 –2015ية بعنواف الّسنة الجامع
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25 المؤّرخ في125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن و  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
المتضّمن و  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14في  المؤّرخ 248-12مقتضى المرسوم التنفيذي رقم وب -

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

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.غرداية، بجامعة  2016-2015المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة : يؤىل الماستر الماّدة األولػى
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي غردايةومدير جامعة  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                       
  األستاذ طاهر حجار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غردايتجاهعت  حأهيل الواضخر هلحك8
 5804 -5803 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ وٍٍّبء حٌٍٛخ تطجٍمٍخ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ ِٚمبسْأدة فشٔىٛفًٛٔ  ٌغخ فشٔغٍخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  871قرار رقـ 

  بجامعة قالمة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن إنشاء جامعة قالمة، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر  -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
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 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة قالمة 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ومدير جامعة قالمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           
  األستاذ طاهر حجار                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حأهيل الواضخر جاهعت لالوت  هلحك8
 5804 - 5803ت الّطٌت الجاهعي

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 َ ِؼّبسٌخ ٚتحىُ فً اٌّششٚعٕ٘ذعخ  ٕ٘ذعخ ِؼّبسٌخ
 أ هندسة الطرائق الصيدالنية ٕ٘ذعخ اٌطشائك

 أ لبْٔٛ األعشح حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
 أ اٌؼصش اٌٛعٍػ تبسٌخ تبسٌخ -ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 

 أ إداسح اٌّؤعغبد اٌٛحبئمٍخ ػٍُ اٌّىتجبد –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 
 أ فٍغفخ ارتّبػٍخ فٍغفخ -ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  872قرار رقـ 

 بجامعة جيجل  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2003يوليو سنة 22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 اء جامعة جيجل، المعّدل والمتّمم،المتضّمن إنشو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األّول عام رب 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26مـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية ل -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة جيجل 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                  
  األستاذ طاهر حجار                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جاهعت جيجل  حأهيل الواضخر   هلحك8
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ ٕ٘ذعخ ِؼّبسٌخ، عىٓ ٚاعتذاِخ ٕ٘ذعخ ِؼّبسٌخ ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 أ ٚعبئً إػالَ ِتؼذدحإػالَ آًٌ لبًٔٛٔ ٚ  إػالَ آًٌ سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ

 ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح
 أ وٍٍّبء حٌٍٛخ ٚصحخ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ

 أ ِشالجخ إٌظُ اٌّبئٍخ اٌمبسٌخ ثٌٍٛٛرٍب لبسٌخ ٚثحشٌخ
 ػٍَٛٚ ٚاٌتغٍٍش ،التصبدٌخ ػٍَٛ

 تزبسٌخ
 أ اقتصاد بنكي ونقدي ػٍَٛ التصبدٌخ

 علوم إنسانية واجتماعية
ػٍَٛ اإلػالَ  –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 

 ٚاالتصبي
 أ اتصال وتسويق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  873قرار رقـ 
 بجامعة خميس مميانة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمن نظامو 
المتضّمن و 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،جامعة خميس مميانةإنشاء 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة خميس مميانة 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ومدير جامعة خميس مميانة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                        
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                               

  ستاذ طاهر حجاراأل                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خويص هلياًت جاهعت حأهيل الواضخر  هلحك8
 5804-5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ تحًٍٍ سٌبظً ٚتطجٍمبد سٌبظٍبد سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ
 ٚػٍَٛ ٚاٌتغٍٍشالتصبدٌخ  ػٍَٛ

 تزبسٌخ
 أ ِحبعجخ ٚتذلٍك ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚحبعجخ

 أ إداسح اٌّٛاسد اٌجششٌخ ػٍَٛ اٌتغٍٍش
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 أ التصبد ٔمذي ٚثٕىً ػٍَٛ التصبدٌخ

 حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 أ دٌٚخ ِٚؤعغبد حمٛق

 أ إداسح اٌزّبػبد اٌّحٍٍخ ػٍَٛ عٍبعٍخ

 أ ٚإسشبدتٛرٍٗ  ػٍَٛ اٌتشثٍخ-ػٍَٛ ارتّبػٍخ ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  874قرار رقـ 

 بجامعة خنشمة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام الدراسو 
المتضّمن و 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 خنشمة،جامعة إنشاء 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

. 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة خنشمة 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                      

  األستاذ طاهر حجار                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خٌشلت جاهعت حأهيل الواضخر   هلحك8
 5804- 5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 إػالَ آًٌ سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ
 أ ٕ٘ذعخ اٌجشِزٍبد ٚأٔظّخ ِٛصػخ

 أ أِٓ ٚتىٌٕٛٛرٍبد اٌٛاة

 أ تخٍّٓ اإلٔتبد إٌجبتً ػٍَٛ فالحٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ ِحبعجخ ِٚبٌٍخ ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚحبعجخ تزبسٌخ ٚػٍَٛ ٚاٌتغٍٍش التصبدٌخػٍَٛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  875قرار رقـ 
  األغواطبجامعة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ومة، المعّدل،تعيين أعضاء الحك
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضّمن إنشاء جامعة األغواط، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 م الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظاو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

  

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة األغواط 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ومدير جامعة األغواط، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                              
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                            

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت األغواط حأهيل الواضخر  هلحك8
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ ٕ٘ذعخ ِؼّبسٌخ ٚػٍٍّبد ػّشأٍخ ٕ٘ذعخ ِؼّبسٌخ ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 تزبسٌخ ٚػٍَٛ ٚاٌتغٍٍش التصبدٌخػٍَٛ 
 أ ِبٌٍخ ٚتزبسح دٌٍٚخ ػٍَٛ تزبسٌخ

ً ػٍَٛ التصبدٌخ ّّ  أ التصبد و

 حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 أ لبْٔٛ األػّبي

 أ لبْٔٛ األعشح

 أ لبْٔٛ رٕبئً

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ

 أ تبسٌخ اٌؼصش اٌٛعٍػ تبسٌخ –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 

 أ تشاث حمبفً ٚإسشبداد عٍبحٍخ أتشثٌٛٛرٍب -ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 أ صؼٛثبد اٌتؼٍُ ػٍُ إٌفظ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 أ ػٍُ إٌفظ اٌتشثٛي ػٍَٛ اٌتشثٍخ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 أ ػٍُ ارتّبع االتصبي ػٍُ االرتّبع –ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 أ إداسح سٌبظٍخ إداسح ٚتغٍٍش سٌبظً ػٍَٛ ٚتمٍٕبد إٌشبغبد اٌجذٍٔخ ٚاٌشٌبظٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  876قرار رقـ 
  بجامعة معسكر 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضو 
المتضّمن إنشاء و 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة معسكر،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة معسكر 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى

ومدير جامعة معسكر، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           
 العمميوزير التعميـ العالي والبحث                                                                                                               

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت هعطكر حأهيل الواضخر   هلحك8
 5804 - 5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ لبْٔٛ األعشح حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  877قرار رقـ 

 بجامعة المدية  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 م الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظاو 
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المتضّمن إنشاء و  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة المدية،

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

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015ويمية ج 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة المدية 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ومدير جامعة المدية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                                 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت الوذيت حأهيل الواضخر   هلحك8
 5804 – 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 اتصبالد عٍىٍخ ٚالعٍىٍخ ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 أ خاٌغٍىٍخ ٚاٌالعٍىٍ أٔظّخ االتصبالد

 أ أٔظّخ روٍخ ِٚتصٍخ

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح
 أ ثٌٍٛٛرٍب غجٍخ

 أ اٌتطجٍمٍخثٍٛتىٌٕٛٛرٍب ٚػٍُ األحٍبء اٌذلٍمخ 
 أ اٌّحٍػػٍُ اٌجٍئخ ٚحّبٌخ 

 أ لبْٔٛ األحٛاي اٌشخصٍخ حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 أ أزٍٍضٌخ( –فشٔغٍخ  –تشرّخ )ػشثٍخ  ٌغخ فشٔغٍخ رٕجٍخٌٚغبد أآداة 

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
 أ حفع اٌتشاث ػٍُ اَحبس –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 
 أ ػٍُ إٌفظ اٌؼٍبدي ػٍُ إٌفظ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  878قرار رقـ 

 بجامعة مستغانـ  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في 220- 98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ن إنشاء جامعة مستغانم، المعّدل والمتّمم،المتضمّ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18في  المؤّرخ 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية  26الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة  -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة مستغانم 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ومدير جامعة مستغانم، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                     

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت هطخغاًن حأهيل الواضخر هلحك8
 5804 - 5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ ِشالجخ ٔٛػٍخ اٌغزاء ػٍَٛ فالحٍخ

 أ ػٍُ اٌٛساحخ اٌزضٌئٍخ ٚرٍٕبد األحٍبء اٌذلٍمخ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ

 أ ِمذِخ فً اٌجحج اٌؼٍبدي اٌٛثبئً ػٍَٛ اٌتّشٌط
ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش 

 ٚػٍَٛ تزبسٌخ
 َ االعتشفبئٍخإداسح اٌٍٙبوً  ػٍَٛ اٌتغٍٍش

 حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 أ لبْٔٛ اٌتؤٍِٕبد ٚاٌّغؤٌٍٚخ

 أ لبْٔٛ اٌّؤعغخ ٚاٌتٍّٕخ اٌّغتذاِخ

 أ لبْٔٛ دًٌٚ ٌحمٛق اإلٔغبْ

 أ لٛأٍٓ إرشائٍخ ٚتٕظٍُ لعبئً

 أ لعبٌب ػٍُ إٌفظ اٌٍغٛي فً تذسٌظ اٌٍغخ اإلٔزٍٍضٌخ ٌغخ أزٍٍضٌخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 أ ٚتمٌُٛ ، إسشبدػٍُ ٔفظ اٌتٛرٍٗ ػٍُ إٌفظ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ  إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ ػٍَٛ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  879قرار رقـ 

 بجامعة المسيمة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق و  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لمتضّمن إنشاء جامعة المسيمة، المعّدل والمتّمم،او 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18مؤّرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
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 .2015جويمية  26مجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع ال -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة المسيمة 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى

ومدير جامعة المسيمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                               
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                 

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت الوطيلت حأهيل الواضخر   هلحك8
 5804–5803الجاهعيت الّطٌت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ غبلخ شّغٍخ فٍضٌبء ػٍَٛ اٌّبدّح

 إػالَ آًٌ ٚإػالَ آًٌ سٌبظٍبد
 أ ٍخزٕ٘ذعخ ثشِ

 أ ًٌ اٌتمشٌشيَأدٚاد ٚغشق ٌإلػالَ ا

 ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح
 أ حّبٌخ إٌجبتبد ػٍَٛ فالحٍخ

 أ اٌزبفخٚشجٗ  اٌزبفخػٍُ ثٍئخ إٌّبغك  ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ
 آ تذلٍك ِٚشالجخ اٌتغٍٍش ِٚحبعجخػٍَٛ ِبٌٍخ  ػٍَٛ التصبدٌخ، تغٍٍش ٚػٍَٛ تزبسٌخ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
ػٍَٛ اإلػالَ  –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 

 ٚاالتصبي
 أ عّؼً ثصشي

 أ اتصبي ٚػاللبد ػبِخ
 أ اٌمٍبط إٌفغً ٚثٕبء اٌشٚائض ػٍَٛ اٌتشثٍخ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  880قرار رقـ 

  1بجامعة وهراف 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتعمق بتنظيم 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  211-84رقم  المرسوم وبمقتضى -

 المعّدل والمتّمم، ،وىران وسيرىا جامعة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26لمـتأىيل بتاريخ  بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، 1 بجامعة وىران 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
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كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  1 ومدير جامعة وىران المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03ر بالجزائر في حر                         
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                             
 0 جاهعت وهراى  حأهيل الواضخر  هلحك8

 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 
 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ لٍبط ثصشي اٌذلخثصشٌبد ٍِٚىبٍٔه  ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 أ ئٍخٌئٍخ ٚثٍٛرضٌوٍٍّبء رض وٍٍّبء ػٍَٛ اٌّبدّح

 إػالَ آًٌ سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ 
 أ شجىبد ٚٔظُ ِؼٍِٛبتٍخ

 أ ٕ٘ذعخ األٔظّخ اٌّحٌّٛخ
 أ ٔظُ روٍخ ٕٚ٘ذعخ اٌشجىبد

 أ ػٍُ األحٍبء اٌذلٍمخ ٚحّبٌخ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 تشرّخ ٌٚغبد أرٕجٍخ آداة
 أ تشرّخ ٌٚغبٍٔبد

 أ اٌتشرّخ فً أٚعبغ اإلػالَ ٚاالتصبي
 أ اٌتشرّخ، تذاٚالد/ِؼبِالد أدثٍخ ٚحمبفٍخ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ

 أ إداسح إٌّظّبد اٌٛحبئمٍخ ٚاٌّىتجٍبد ػٍُ اٌّىتجبد  –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 
ػٍَٛ اإلػالَ  –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 

 ٚاالتصبي
 أ تىٌٕٛٛرٍبد اإلػالَ ٚاالتصبي ٚػاللبد ػبِخ

 أ االتصبي اٌزّبٍ٘شي فً اٌفعبء اٌؼًِّٛ

 أصٛي اٌذٌٓ –ػٍَٛ إعالٍِخ
 أ فمٗ ِمبسْ

 أ أصٛي اٌفمٗ اٌّمبسْ
 أ ِمبسٔخ األدٌبْ

 أ ٌغبٍٔبد ٚتحًٍٍ اٌخطبة دساعبد ٌغٌٛخ ٌغخ ٚأدة ػشثً

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  881قرار رقـ 

  2بجامعة وهراف 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25في   المؤّرخ 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435عام  ذي القعدة27المؤّرخ في 261 -14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،2وىران المتضّمن إنشاء جامعة و 
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
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 طبقا لممحق ىذا القرار.، 2 بجامعة وىران 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  2 ومدير جامعة وىران اليينالمدير العام لمتعميم والتكوين العيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                        

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                            
  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 جاهعت وهراى حأهيل الواضخر  هلحك8
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 أ لبْٔٛ اٌصحخ حمٛق

 أ إداسح ػبِخ ٚرّبػبد ِحٍٍخ ػٍَٛ عٍبعٍخ

 أدة ٌٚغبد أرٕجٍخ
 ٌغخ إعجبٍٔخ

 أ أدة إعجبًٔ ٚأٔذٌغً
 أ ٌغخ، حمبفخ ٚاتصبي

 أ اٌٍغخ ٌٚغبٍٔبد تطجٍمٍخ فً عٍبلبد ٍِٕٙخ ػٍَٛ ٌغخ فشٔغٍخ
 أ تؼٍٍٍّخ، حعبسح ٚأدة األٌّبٍٍٔٓ ٌغخ أٌّبٍٔخ

 أ حمبفً-ِٕشػ عٛعٍٛ ػٍُ االرتّبع -ػٍَٛ ارتّبػٍخ ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  882قرار رقـ 

 بجامعة ورقمة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2001سنة  يوليو 23الموافق و  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ورقمة، المعّدل والمتّمم، المتضّمن إنشاء جامعةو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق و  1434ل عام ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية 26لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية  -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة ورقمة 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ومدير جامعة ورقمة كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                         

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                          
  األستاذ طاهر حجار                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جاهعت ورللت حأهيل الواضخر  هلحك8
 5804-5803 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ إشبسح ٚاتصبي اتصبالد عٍىٍخ ٚالعٍىٍخ ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 أ غبلٌٛخ فٍضٌبء ػٍَٛ اٌّبدّح
 َ ّبئٍبدتشثٍخ اٌ ٍ٘ذسٚثٌٍٛٛرٍب ثحشٌخ  ٚلبسٌخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ إداسح أػّبي ػٍَٛ اٌتغٍٍش ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ تزبسٌخ
 أ إراػخ ٚتٍفضٌْٛ ػٍَٛ اإلػالَ ٚاالتصبي –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخػٍَٛ إٔغبٍٔخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  883قرار رقـ 

 بجامعة أـ البواقي  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمن نظامو 
المتضّمن إنشاء و  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة أم البواقي،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة أم البواقي 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
ومدير جامعة أم البواقي كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                              
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حأهيل الواضخر هلحك8
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت جاهعت أم البوالي

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 أ رٍٛتمًٕ ٕ٘ذعخ ِذٍٔخ

 أ ِٕشآد اٌشي سي
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  884قرار رقـ 
 سعيدةبجامعة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
ن والمتضمّ  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن إنشاء و  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم  7مؤّرخ في  10-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة سعيدة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 مي،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العم
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة سعيدة 2016-2015بعنوان الّسنة الجـامعيـة  : يؤىل الماستر المفتوحالماّدة األولػى
ومدير جامعة سعيدة كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 .في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                               
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                              

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هلحك8 حأهيل الواضخر جاهعت ضعيذة
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ إٌفبٌبد معالجة ٕ٘ذعخ اٌطشائك ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 أ تفبظٍٍخٕ٘ذعخ  سٌبظٍبد سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ

 أ وٍٍّبء ٔجبتٍخ ٌٍٕجبتبد اٌطجٍخ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ تغٍٍش ٚإداسح اٌزّبػبد اٌّحٍٍخ ػٍَٛ عٍبعٍخ حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 أ دساعبد أِشٌىٍخ ٌغخ أزٍٍضٌخ أداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  885قرار رقـ 

 1بجامعة سطيف  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
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 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140 – 89المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 ،المتضّمن إنشاء جامعة سطيف، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18خ في المؤرّ  77-13المرسوم التنفيذي رقم  بمقتضىو  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015جويمية  26ة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجن -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 طبقا لممحق ىذا القرار.،  1بجامعة سطيف 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى

فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي كّل  1ومدير جامعة سطيف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                      

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0جاهعت ضطيف  حأهيل الواضخر   هلحك8
 5804-5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ
 أ ٛاةخ اٌّؼطٍبد ٚتىٌٕٛٛرٍب إٌٍ٘ذع إػالَ آًٌ
 أ ٚتحىُ أِخٍٍخ سٌبظٍبد

 ػٍَٛ فالحٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح
 أ إٔتبد حٍٛأً
 أ إٔتبد ٔجبتً

 أ حّبٌخ إٌجبتبد

 رٌٍٛٛرٍب ػٍَٛ األسض ٚاٌىْٛ
 أ اٌّؼذٍٔخ ِٚٛاد إٔشبئٍخرٌٍٛٛرٍب اٌّصبدس 

 أ ٍ٘ذسٚرٌٍٛٛرٍب تطجٍمٍخ

 ٚاٌتغٍٍش التصبدٌخ ػٍَٛ
 تزبسٌخ ٚػٍَٛ

 ػٍَٛ التصبدٌخ

 أ ٔمٛد ِٚبٌٍخ
 أ ثٕٛن ٚتؤٍِٕبد

 َ تًٌّٛ ٚثٕٛن إعالٍِخ
 َ التصبد االٔصبالد ٚتىٌٕٛٛرٍب اإلػالَ

 أ تغٌٛك اٌخذِبد ػٍَٛ تزبسٌخ

 ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚحبعجخ
 أ ِحبعجخ ٚتذلٍك
 َ ِحبعجخ ٚرجبٌخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  886قرار رقـ 

 2بجامعة سطيف 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتو 
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، والمتضّمن 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  404-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،2إنشاء جامعة سطيف 

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

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015جويمية 26أىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـت -
 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:

 طبقا لممحق ىذا القرار.،  2بجامعة سطيف 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
بتطبيق ىذا القرار الذي كّل فيما يخّصو  2ومدير جامعة سطيف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                       

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5جاهعت ضطيف  حأهيل الواضخر   هلحك8
 5804 - 5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
ػٍَٛ ٚتمٍٕبد إٌشبغبد اٌجذٍٔخ 

 ٚاٌشٌبظٍخ
 أ ٔشبغ ثذًٔ سٌبظً ِذسعً ٔشبغ ثذًٔ سٌبظً تشثٛي

 أ تذسٌت سٌبظً ٔخجٛي تذسٌت سٌبظً

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  887قرار رقـ 

 بجامعة سيدي بمعباس 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 1989سنة الموافق أول غشت  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعّدل والمتّمم،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13ي رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذ -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية 26محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى  -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
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 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة سيدي بمعباس 2016-2015 :يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـةالماّدة األولػى
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار ، ومدير جامعة سيدي بمعباس المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                        

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت ضيذي بلعباش حأهيل الواضخر   هلحك8
 5804-5803الجاهعيت الّطٌت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 أ سي حعشي سي

 أ اتصبالد عٍىٍخ ٚ العٍىٍخ ثصشٌخ اتصبالد عٍىٍخ ٚالعٍىٍخ

 ػٍَٛ اٌّبدّح

 أ وٍٍّبء اٌّٛاد ٕٚ٘ذعخ ثٍئٍخ وٍٍّبء

 فٍضٌبء

 أ ٔبٔٛفٍضٌبء

 أ ثصشٌبد ٚٔبٔٛثصشٌبد

 أ فٍضٌبء أعبعٍخ ٚتطجٍمبد

 سٌبظٍبد آًٌسٌبظٍبد ٚإػالَ 
 أ إحصبءاد ثٌٍٛٛرٍخ

 أ أٔظّخ دٌٕبٍِىٍخ ٚسٌبظٍبد ثٌٍٛٛرٍخ

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ تحبًٌٍ ثٌٍٛٛرٍخ ٚثٍٛوٍٍّبئٍخ

 أ ثٌٍٛٛرٍب رضٌئٍخ، ِٕبػخ ٚصحخ

 أ ٍِبٖ، صحخ ٚثٍئخ

 أ تطجٍمً ِٚحٍػاٌ ػٍُ اٌجٍئخ

 أ أِشاض ٚحّبٌخ إٌجبتبد

 أ ٍِبٖ ٚثٍئخ رٌٍٛٛرٍب األسض ٚاٌىْٛػٍَٛ 

ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ 
 تزبسٌخ

 ػٍَٛ التصبدٌخ

 أ التصبد ٚتغٍٍش اٌّؤعغبد

 أ التصبد دًٌٚ

 أ التصبد ٔمذي ٚثٕىً

 أ إداسح اٌّٛاسد اٌجششٌخ ػٍَٛ اٌتغٍٍش

 أ ِبٌٍخ اٌّؤعغبد ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚحبعجخ

 حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 حمٛق

 أ لبْٔٛ ِبًٌ ٚرجبئً

 أ لبْٔٛ اعتشفبئً

 أ دساعبد عٍبعٍخ ِمبسٔخ ػٍَٛ عٍبعٍخ

 آ ٌغبٍٔبد ٚدٌٕبٍِىٍخ اٌٍغخ ٌغخ أزٍٍضٌخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 أ ػٍُ إٌفظ اٌؼٍبدي األعشي ػٍُ إٌفظ–ػٍَٛ ارتّبػٍخ  ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ

 أ اٌتّخًٍ ٚفْٕٛ اٌؼشض فْٕٛ اٌؼشض فْٕٛ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  888قرار رقـ 

 بجامعة سكيكدة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 نشاء جامعة سكيكدة، المعّدل والمتّمم،المتضّمن إو 
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية 26ية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطن -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة سكيكدة 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي كّل فيما ، ومدير جامعة سكيكدة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                      

  األستاذ طاهر حجار                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت ضكيكذة حأهيل الواضخر  هلحك8
 5804 – 5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ حّبٌخ اٌجٍئخ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ 
 تزبسٌخ

 أ تغٌٛك اٌخذِبد ػٍَٛ تزبسٌخ

 أ إداسح أػّبي ػٍَٛ اٌتغٍٍش

 أ تحًٍٍ التصبدي ػٍَٛ التصبدٌخ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
 أ تبسٌخ اٌزضائش اٌحذٌج ٚاٌّؼبصش تبسٌخ -ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 

 أ ػٍُ ارتّبع اٌحعشي ػٍُ االرتّبع –ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 أ ٌغبٍٔبد ٚتحًٍٍ اٌخطبة دساعبد ٌغٌٛخ ٌغخ ٚأدة ػشثً

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  889قرار رقـ 

 بجامعة سوؽ أهراس 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم، التوجييي
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتو 
المتضّمن إنشاء و  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام رجب 14 المؤّرخ 245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،جامعة سوق أىراس
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام ربيع األّول  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية  26ريخ بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتا -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة سوق أىراس 2016-2015 : يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـةالماّدة األولػى
بتطبيق ىذا القرار الذي كّل فيما يخّصو ، ومدير جامعة سوق أىراس المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                      

  األستاذ طاهر حجار                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضوق أهراش جاهعت حأهيل الواضخر   هلحك8
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 أ آٌٍبد ٚإػالَ آًٌ صٕبػً آٌٍبد
 أ وٍٍّبئٍخٕ٘ذعخ  اٌطشائكٕ٘ذعخ 

 أ ثٕبء ٚ إٔتبد ٍِىبٍٔىً ٕ٘ذعخ ٍِىبٍٔىٍخ
 أ سي فالحً سي

 ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 ذسٚثٌٍٛٛرٍبٍ٘
 ثحشٌخ ٚلبسٌخ

 أ ٔظُ ثٍئٍخ ِبئٍخ ٚتغٍٍش اٌٍّبٖ

 ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ
 أ وٍٍّبء حٌٍٛخ تطجٍمٍخ ٌٍصحخ ٚاٌتغزٌخ اٌضساػٍخ

 أ اٌجٌٍٛٛرً ٚاٌجٍئخػٍُ اٌجٍئخ ٚاٌتٕٛع 
 أ ػٍَٛ إٌجبد ٚتخٍّٓ إٌجبتبد

 أ ػٍَٛ اٌٍغبْ ٌغخ فشٔغٍخ أداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

ػٍَٛ ٚتمٍٕبد إٌشبغبد اٌجذٍٔخ 
 ٚاٌشٌبظٍخ

اسح ٚتغٍٍش إد
 سٌبظً

 أ تغٍٍش ٚإداسح سٌبظٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03 المؤّرخ في 890قرار رقـ 

 بجامعة تبسة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ت لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام الدراساو 
المتضّمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة تبسة،
الذي  2013اير سنة ين 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
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 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة تبسة 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر ، ومدير جامعة تبسة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.في 

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                            

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حأهيل الواضخر جاهعت حبطت  هلحك8
 5804 - 5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ أشغبي ػٍِّٛخ أشغبي ػٍِّٛخ ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 أ ٚتطجٍمبتٙب اٌّٛاد فٍضٌبء فٍضٌبء اٌّبدّح ػٍَٛ

 أ ثٌٍٛٛرٍب رضٌئٍخ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ رٌٍٛٛرٍب إٌّٙذط ٚرٍٛتمًٕ رٌٍٛٛرٍب ػٍَٛ األسض ٚاٌىْٛ

علوم اقتصادية والتسيير وعلوم 
 تجارية

 أ تغٌٛك اٌخذِبد ػٍَٛ تزبسٌخ
 أ التصبد وًّ ػٍَٛ التصبدٌخ

 أ ِبٌٍخ اٌّؤعغخ ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚحبعجخ

 حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 أ لبْٔٛ األػّبي
 أ لبْٔٛ ػمبسي

 أ أدة فشٔىفًٛٔ ٌغخ فشٔغٍخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ
 أ ػٍُ ارتّبع اإلرشاَ ػٍُ االرتّبع –ػٍَٛ ارتّبػٍخ  ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  891قرار رقـ 
 بجامعة تيارت 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 
المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ة تيارت، المعّدل والمتّمم،المتضّمن إنشاء جامعو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ّول عام ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية 26ل بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىي بناءا -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة تيارت 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
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ىذا القرار الذي كّل فيما يخّصو بتطبيق ، ومدير جامعة تيارت المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                          

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هلحك8 حأهيل الواضخر جاهعت حيارث
 5804–5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ غزائٍخٕ٘ذعخ ششوخ صساػٍخ  ػٍَٛ فالحٍخ

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ
 أ اٌّٛاسد إٌجبتٍخ اٌٛساحٍخ تغٍٍشتٛصٍف ٚ

 أ ّحبفظخ ٚتحغٍٓ اٌتٕٛع اٌجٌٍٛٛرً إٌجبتًاٌ
 أ غزٌخألػٍُ اٌتغُّ ٚاالِٓ اٌصحً ٌ

 عٍبعٍخ حمٛق ٚػٍَٛ
 حمٛق

 أ لبْٔٛ ػمبسي
 أ ػبَ لبْٔٛ دًٌٚ

 أ لبْٔٛ خبص
 أ إداسح اٌّٛاسد اٌجششٌخ ػٍَٛ عٍبعٍخ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
 فٍغفخ -ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 أ فىش ػشثً إعالًِ
 أ فٍغفخ اٌتؤًٌٚ

 أ ٔفغٍخ ٚصحخ إسشبد ػٍُ إٌفظ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماسترف تأهيل يتضمّ ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  892قرار رقـ 

 بجامعة تيزي وزو  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 
المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن و  1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المعّدل والمتّمم،إنشاء جامعة تيزي وزو، 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية 26 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة تيزي وزو 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
القرار الذي  كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا، ومدير جامعة تيزي وزو المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                               
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                               

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                      
ــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هلحك8 حأهيل الواضخر  جاهعت حيسي وزو
 5804–5803الجاهعيتالّطٌت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 ػٍَٛ فالحٍخ
 أ ٚتىٍف ىٍخ: تٕٛع، دٌٕبٍِثٍخثٍئخ غب

 أ غبثبد اٌجحش األثٍط اٌّتٛعػ تٍٙئخإٔتبد ٚ

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ
 أ ثٌٍٛٛرٍب اٌّحبفظخ

 أ ثٌٍٛٛرٍب ٚفٍضٌٌٛٛرٍب اٌتىبحش
 أ تغٍٍش ػًِّٛ ػٍَٛ اٌتغٍٍش ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ تزبسٌخ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
 أ أٔخشٚثٌٛٛرٍب ٚاٌصحخ أٔخشٚثٌٛٛرٍب –ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 أ فٍغفخ اٌتشثٍخ فٍغفخ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  893قرار رقـ 

 بجامعة أدرار  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، العالي،التوجييي لمتعميم 
المتضّمن و 2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2001سبتمبر سنة 18الموافق  1422جمادى الثانية عام 30المؤّرخ في  269-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 المتضّمن إنشاء جامعة أدرار، المعّدل، و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
ذي ال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،ي
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015 أبريل سنة 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26نية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوط -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة أدرار 2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى

يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر كّل فيما ، ومدير جامعة أدرار المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                          
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

  ألستاذ طاهر حجارا                                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت أدرار حأهيل الواضخر  هلحك8
  2016-2015الّطٌت الجاهعيت 
 

 طبيعت حخصص الفرع الويذاى

 وٙشٚتمًٕ ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 أ اٌتحىُ فً اَالد اٌىٙشثبئٍخ

 أ شجىبد وٙشثبئٍخ

 أ تحًٍٍ ٚظٍفً ٚتطجٍمبد سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌسٌبظٍبد 

 أ تؼٍٍٍّخ اٌٍغخ اٌفشٔغٍخ ٌغخ أرٕجٍخ ٌغخ فشٔغٍخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  894قرار رقـ 
 2الجزائربجامعة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم، المعّدل التوجييي لمتعميم العالي،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ل عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام الدراسات لمحصو و 
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عام  03المؤّرخ في  340-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،والمتضّمن إنشاء جامعة بوزريعة
المتضّمن و  2010يوليو سنة  14الموافق  1431شعبان عام  2المؤّرخ في  184-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
ذي ال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،ي
متضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا وال 2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية 26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 لممحق ىذا القرار.طبقا ، 2الجزائربجامعة  2016-2015: يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 2الجزائرومدير جامعة  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                      
  األستاذ طاهر حجار                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 5الجسائر جاهعت حأهيل الواضخر  هلحك8

   2016- 2015الّطٌت الجاهعيت
 طبيعت حخصص الفرع الويذاى

 أداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 أ ِغبئً اٌخمبفبد اٌجٍٕخ فً األدة األٔزٍٛفًٛٔ ٌغخ أزٍٍضٌخ
 أ أِشٌىً-ٌغخ ٚأدة إعجبًٔ ٌغخ اعجبٍٔخ

 ٌغخ فشٔغٍخ
 أ أدة رضائشي ثبٌٍغخ اٌفشٔغٍخ
 أ تحًٍٍ اٌخطبة ٚػٍُ األعّبء

 تشرّخ

 أ ػشثً( -اعجبًٔ –تشرّخ )ػشثً
 اعجبًٔ –تشرّخ وتبثٍخ ٚتشرّخ شفٌٛخ ػشثً

 ػشثً –/ إعجبًٔ
 أ

فشٔغً  –تشرّخ وتبثٍخ ٚتشرّخ شفٌٛخ ػشثً
 ػشثً-/فشٔغً

 أ

أزٍٍضي/  –تشرّخ وتبثٍخ ٚتشرّخ شفٌٛخ ػشثً
 ػشثً-أزٍٍضي

 أ

 أ ػشثً -أٌّبًٔ/ أٌّبًٔ  –تشرّخ ػشثً
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 إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخػٍَٛ 

 ػٍُ اٌّىتجبد-ػٍَٛ إٔغبٍٔخ
 أ ِىتجبد اٌّطبٌؼخ اٌؼٍِّٛخ
 أ إداسح اٌٛحبئك األسشٍفٍخ

 أ اٌصُّ أسغٛفٍٛٔب–ػٍَٛ ارتّبػٍخ 
 أ ثغتٌٍّٛٛرٍب ِٕٚب٘ذ اٌؼٍَٛإ فٍغفخ -ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 َ لٍبدح ٚتغٍٍش األصِبد ػٍُ إٌفظ–ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 اٌؼشثًاٌٍغخ ٚاألدة 
 أ ِذاسط ٔمذٌخ ِؼبصشح دساعبد ٔمذٌخ
 أ أدة ػبًٌّ ِٚمبسْ دساعبد أدثٍخ
 أ ػٍُ اٌّفشداد ٚاٌصٕبػخ اٌّؼزٍّخ ٚػٍُ اٌتشرّخ دساعبد ٌغٌٛخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  895قرار رقـ 

 3الجزائربجامعة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمن نظام الدراسات لمحصولو 
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عام  03المؤّرخ في  341-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،إبراىيمالمتضّمن إنشاء جامعة دالي و 
المتضّمن و  2010 ةيوليو سن 14 الموافق 1431شعبان عام  2المؤّرخ في  185-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيم،
ذي ال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،ي
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015 أبريل سنة 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 طبقا لممحق ىذا القرار.، 3الجزائربجامعة  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 3الجزائرومدير جامعة  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                       

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3الجسائر جاهعت هلحك8 حأهيل الواضخر
  5804-5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت حخصص الفرع الويذاى

ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش 
 ٚػٍَٛ تزبسٌخ

 أ إداسح ػٍِّٛخ ػٍَٛ اٌتغٍٍش

 أ إداسح اٌجٛسصبد ٚاٌجٕٛن ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚحبعجخ

 ػٍَٛ عٍبعٍخ حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 أ دساعبد إفشٌمٍخ

 أ دساعبد إٍِٔخ دٌٍٚخ
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 أ دساعبد إلٍٍٍّخ

 أ اٌغٍُدساعبد اعتشاتٍزٍخ ٚثٕبء 

 أ إداسح اٌّٛاسد اٌجششٌخ

 أ عٍبعبد ػبِخ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
ػٍَٛ اإلػالَ  -ػٍَٛ إٔغبٍٔخ

 ٚاالتصبي

 أ ٚٚعبئً اإلػالَ اٌزذٌذح اتصبي رّبٍ٘شي

 أ دساعبد اإلراػخ ٚاٌتٍفضٌْٛ

 أ اإلػالَ اٌتشثٛي

 أ ٚعبئً إػالَ ِتؼذدح صحبفخ ِىتٛثخ ٚ

 أ ٚارتّبػً اتصبي عٍبعً

 أ تٕظًٍّ اتصبي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015كتوبر أ 03المؤّرخ في  896قرار رقـ 

 بجامعة عنابة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -

 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتعمق بتنظيم 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -

 المعّدل والمتّمم، ،سيرىاو  جامعة عنابة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
ذي ال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ل عام ربيع األوّ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،ي
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بتاريخ  بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل -

 

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة عنابة 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
ىذا القرار الذي  كّل فيما يخّصو بتطبيق، ومدير جامعة عنابة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                              
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                            
  األستاذ طاهر حجار                                                                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جاهعت عٌابت حأهيل الواضخر  هلحك8

 5804- 5803 الّطٌت الجاهعي

 طبيعت الخخصص الفرع الويذاى

 أ اٌصحخٚ اٌجٍئخفً  ٚتمٍٍُ اٌّخبغش ّٔزرخ ،تغُّػٍُ اٌ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  897قرار رقـ 
 1بجامعة باتنة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 
المتضّمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 1989سنة  غشت 1الموافق  1409عام  ذي الحجة 29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 إّنشاء جامعة باتنة المعّدل والمتّمم،المتضّمن و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015سنة  أبريل 15المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26نية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوط -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 طبقا لممحق ىذا القرار.، 1بجامعة باتنة 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:

يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي كّل فيما ، 1ومدير جامعة باتنة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 جاهعت باحٌت حأهيل الواضخر   هلحك8
 2016-2015 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفرع الويذاى

 أ إصالس إداسي ٚتٍّٕخ ِحٍٍخ ػٍَٛ عٍبعٍخ حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 أ ًتىفً أسغفٛٔ أسغٛفٍٛٔب -ػٍَٛ ارتّبػٍخ  ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  898قرار رقـ 

 2بجامعة باتنة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ل عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام الدراسات لمحصو و 
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436ان عام رمض 24المؤّرخ في  180-15 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقمو  -
 ،2والمتضّمن إنشاء جامعة باتنة 

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:

 طبقا لممحق ىذا القرار.، 2بجامعة باتنة 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 2ومدير جامعة باتنة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سينشر 
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                              

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                          
  جاراألستاذ طاهر ح                                                                                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 هلحك8 حأهيل الواضخر جاهعت باحٌت
 5804 -5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 أ ِىشٚإٌىتشٍٚٔه ِٚؼذاد ظٛئٍخ إٌىتشٍٚٔه

 أ آٌٍبد آٌٍبد

 آًٌإػالَ  سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ
 أ ٕ٘ذعٍخ األٔظّخ ٚاٌشجىبد اٌّؼٍِٛبتٍخ

 َ ِٙٓ فً اٌٛعبئػ اٌّتؼذدح ٚاألٔتشٔبد

 أ تٍٙئخ حعشٌخ رغشافٍب ٚتٍٙئخ اإللٍٍُ ػٍَٛ األسض ٚاٌىْٛ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  899قرار رقـ 

 بجامعة بشار  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن إّنشاء و  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة بشار،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ام ربيع األّول ع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا 2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26 خبناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاري -
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 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة بشار 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
القرار الذي سينشر كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا ، ومدير جامعة بشار المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                      

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هلحك8 حأهيل الواضخر جاهعت بشار
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص عالفر الويذاى

 أ ٕ٘ذعخ ِؼّبسٌخ فً ثٍئخ ِؼبدٌخ ٕ٘ذعخ ِؼّبسٌخ ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ
 أ اٌزوبء االصطٕبػً ٚاٌمشاس إػالَ آًٌ

 أ احتّبالد ٚإحصبء سٌبظٍبد

ٚاٌتغٍٍش  ػٍَٛ التصبدٌخ
 ٚػٍَٛ تزبسٌخ

 ػٍَٛ التصبدٌخ
 أ التصبد ٔمذي ٚثٕىً

 أ اٌّؤعغبدالتصبد ٚتغٍٍش 

 أ ِبٌٍخ اٌجٕٛن ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚحبعجخ

 حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 أ لبْٔٛ إٌمً حمٛق

 أ دساعبد إٍِٔخ ٚ اعتشاتٍزٍخ ػٍَٛ عٍبعٍخ

 آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ
 أ ٌغخ ٚأدة إٔزٍٍضي ٌغخ أزٍٍضٌخ

 أ تشرّخ لبٍٔٛٔخ ٚإداسٌخ تشرّخ

 ٚارتّبػٍخ ػٍَٛ إٔغبٍٔخ

 أ حفع ٚتخٍّٓ اٌتشاث اَحشي ػٍُ األحبس –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ

ػٍُ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ
 االرتّبع

 أ ػٍُ ارتّبع اٌتشثٍخ

 أ ػٍُ ارتّبع اٌجٍئخ

 أ ػٍُ ارتّبع اٌزشٌّخ ٚاالٔحشاف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  900قرار رقـ 

 بجامعة بجاية  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 

المتضّمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إّنشاء جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع  -
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 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة بجاية 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، ومدير جامعة بجاية المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                             

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                              
  األستاذ طاهر حجار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هلحك8 حأهيل الواضخر جاهعت بجايت 
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفرع الويذاى

 أ ٍِىبٍٔه اٌّٛائغ ٚإٌمً اٌحشاسي فٍضٌبء ػٍَٛ اٌّبدّح

 ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ األحٍبء اٌذلٍمخ تىٌٕٛٛرٍبثٍٛ ثٍٛتىٌٕٛٛرٍب

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ

 أ وٍٍّبء حٌٍٛخ ٚثٌٍٛٛرٍب رضئٍخ

 أ وٍٍّبء حٌٍٛخ ِشظٍخ

 أ ػٍُ ثٍئخ األحٍبء اٌذلٍمخ

 أ ٚأِٓ غزائًثٍئخ 

 أ ٕ٘ذعخ ثٌٍٛٛرٍخ

 أ ػٍُ األحٍبء اٌذلٍمخ اٌغزائٍخ ٚصحخ

فً لطبع اٌطت اٌحٍٛي ػٍُ األحٍبء اٌذلٍمخ 
 ٚاٌجٍطشي

 أ

 أ أحٛاي شخصٍخ حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 أ أدة ٚتؼٍٍُ اٌفشٔغٍخ ٌغخ أرٕجٍخ ٌغخ فشٔغٍخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 ٚارتّبػٍخ ػٍَٛ إٔغبٍٔخ
 أ ػٍُ إٌفظ اٌّشظً ٚػٍُ إٌفظ اٌزغذي ػٍُ إٌفظ–ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 أ اٌشٍخٛخخ ٚاٌّزتّغ ػٍُ االرتّبع–ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  901قرار رقـ 

 بجامعة بسكرة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن و  1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سكرة، المعّدل والمتّمم،إنشاء جامعة ب

المتضّمن و  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

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

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية 26تاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل ب -
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 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة بسكرة 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:

القرار الذي كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا ، ومدير جامعة بسكرة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                       

  راألستاذ طاهر حجا                                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت بطكرة  حأهيل الواضخر هلحك8
 5804- 5803الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفرع الويذاى
 أ اٌّؼٍِٛبتٍخ ٌٍتحغٍٓ ٚاٌّغبػذح ػٍى اتخبر اٌمشاس إػالَ آًٌ سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ

 ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح
 ا تخٍّٓ اٌتّٛس تمٍٕبدصساػخ أشزبس إٌخًٍ ٚ ػٍَٛ فالحٍخ

 ا ػٍُ األحٍبء اٌذلٍمخ أعبعٍخ ٚتطجٍمٍخ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ

 أ ػّشاْ ٚتغٍٍش اٌّذْ تغٍٍش اٌتمٍٕبد اٌحعشٌخ ػٍَٛ األسض ٚاٌىْٛ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
ػٍَٛ اإلػالَ  -ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 

 ٚاالتصبي
 أ اتصبي ٚػاللبد ػبِخ

 أ إراػخ ٚتٍفضٌْٛ

 أ فٍغفخ اٌتؤًٌٚ فً اٌفىش اٌغشثً اٌّؼبصش فٍغفخ -ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  902قرار رقـ 

  1بجامعة البميدة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  137 -89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،معة البميدة، المعّدل والمتّمموالمتضّمن إنشاء جا1989

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434األّول عام  ربيع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية 26تأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـ -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، 1بجامعة البميدة 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي كّل فيما ، 1ومدير جامعة البميدة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                        

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0جاهعت البليذة  حأهيل الواضخر  هلحك8
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 أ تصٌٛش غجً ٕ٘ذعخ ثٍٛغجٍخ

 ٕ٘ذعخ ٍِىبٍٔىٍخ
 أ تصٍُّ ٍِىبٍٔىً

 أ ِٛاد ِٚؼبٌزخ اٌّغبحبد 
 أ أِٓ األٔظّخ اٌّؼٍِٛبتٍخ إػالَ آًٌ سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ

 ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ ثٍئخ ٚصحخ ػبِخِبء،  ػٍُ االحٍبء اٌّبئٍخ اٌجحشٌخ ٚاٌمبسٌخ

 ػٍَٛ فالحٍخ
 أ ًثٍئ صساػٍخ ٚتؤحٍش ِصبدس
 أ ثٍئخِٚبء تشثخ، 

 أ فً اٌصٕبػبد اٌغزائٍخ ذِزخٔظُ اإلداسح اٌّ

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ
 أ إػالَ آًٌ حٍٛي

 أ اإلٔتبد اٌحٍٛأً  إٌٛػٍخ فً

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  903قرار رقـ 

  2بجامعة البميدة 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، نظام الدراسات

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

 2013أبريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عام  4 المؤّرخ في 162 -13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،2المتضّمن إنشاء جامعة البميدة 

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية 26 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، 2بجامعة البميدة 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
ىذا القرار الذي كّل فيما يخّصو بتطبيق ، 2ومدير جامعة البميدة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                     

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5جاهعت البليذة  حأهيل الواضخر  هلحك8
 5804 – 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع ويذاىال
 ٚاٌتغٍٍش ػٍَٛ التصبدٌخ

 تزبسٌخ ٚػٍَٛ
 أ إداسح اٌّٛاسد اٌجششٌخ ػٍَٛ اٌتغٍٍش
 أ تزبسح دٌٍٚخ ػٍَٛ تزبسٌخ

 أ ِىتجبد ٚتىٌٕٛٛرٍبد اإلػالَ ػٍُ اٌّىتجبد -ػٍَٛ إٔغبٍٔخ  ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
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 أ اٌمذٌُتبسٌخ ٚحعبسح اٌّغشة  تبسٌخ –ػٍَٛ إٔغبٍٔخ  

 ػٍُ االرتّبع – ػٍَٛ ارتّبػٍخ
 أ خذِخ ارتّبػٍخ

 أ داسح ٚتغٍٍش اٌّٛاسد اٌجششٌخاإلرتّبع ا ػٍُ
 ػٍُ إٌفظ–ػٍَٛ ارتّبػٍخ 
 

 أ ػٍُ إٌفظ االرتّبػً
 أ ػٍُ إٌفظ اٌزغذي

 أ ػٍُ اٌغىبْ ػٍُ اٌغىبْ–ػٍَٛ ارتّبػٍخ 
 أ اٌتشثٛي ػٍُ إٌفظ ػٍَٛ اٌتشثٍخ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  904قرار رقـ 

 بجامعة برج بوعريريج  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
 المتضّمنو  2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،إنشاء جامعة برج بوعريريج
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26ة لمـتأىيل بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة الوطني بناءا -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

طبقا لممحق ىذا ، بوعريريج برجبجامعة  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
 القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار ، بوعريريج برجومدير جامعة  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                              
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برج بوعريريج جاهعتحأهيل الواضخر  هلحك8
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ تحغٍٓ اإلٔتبد إٌجبتً ػٍَٛ فالحٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ لبْٔٛ األػّبي حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 أ ػٍُ إٌفظ اٌؼًّ ٚاٌتٕظٍُ ػٍُ إٌفظ –ػٍَٛ ارتّبػٍخ ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  905قرار رقـ 
 بجامعة البويرة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ل عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام الدراسات لمحصو و 
المتضّمن و  2012سنة يونيو 4الموافق  1433رجب عام  14في  المؤّرخ 241-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،جامعة البويرةإنشاء 
الذي  2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 ػػقػػػػرر مػا يػأتي:يػ
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.البويرة، بجامعة  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي البويرة، ومدير جامعة  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سينشر 
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                              
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البويرة جاهعتحأهيل الواضخر   هلحك8

 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ فالحٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ أِشاض إٌجبتبد 

األغزٌخاٌزٛدح ٚتصجٍش   أ 

 أ تبدصحخ إٌجب

 أ ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب اٌصٕبػبد اٌغزائٍخ اٌفالحٍخ

 أ ػٍُ إٌصٛص األدثٍخ ٌغخ فشٔغٍخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 أ أصٛي اٌفمٗ أصٛي اٌذٌٓ –ػٍَٛ إعالٍِخ  ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  906قرار رقـ 
 بجامعة بومرداس 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل 
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن و  1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عام  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لمعّدل والمتّمم،إنشاء جامعة بومرداس، ا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية 26 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة بومرداس 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
القرار الذي كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا ، ومدير جامعة بومرداس المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                          
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت بوهرداش  حأهيل الواضخر  هلحك8
 5804–5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ ٕ٘ذعخ اٌصٕبػبد اٌغزائٍخ ٕ٘ذعخ اٌطشائك ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 أ اٌؼعٌٛخ ٚاٌّشوجخوٍٍّبء فٍضٌبئٍخ اٌّٛاد  وٍٍّبء ػٍَٛ اٌّبدّح

 حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 حمٛق

 أ لبْٔٛ األػّبي

 أ لبْٔٛ ػبَ 

 أ دساعبد عٍبعٍخ ِمبسٔخ ػٍَٛ عٍبعٍخ

 أ سٌت سٌبظً ٔخجٛيذت تذسٌت سٌبظً ػٍَٛ ٚتمٍٕبد إٌشبغبد اٌجذٍٔخ ٚاٌشٌبظٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  907قرار رقـ 

 بجامعة الشمف 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،
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والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء جامعة الشمف، المعّدل والمتّمم،المتضّمن و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26ية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطن -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة الشمف 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي كّل فيما ، ومدير جامعة الشمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                         

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت الشلف حأهيل الواضخر هلحك8 
 5804 – 5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ ٕ٘ذعخ اٌطشائك اٌصٍذالٍٔخ ٕ٘ذعخ اٌطشائك ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 أ ّٔزرخ ٚحغبة ػًٍّ  سٌبظٍبد سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح
 أ ثٍئخ ٚصحخ

 أ األٌط ٚاٌتٕظٍُ فً فٍضٌٌٛٛرٍب اٌحٍٛاْ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
 

 ػٍُ اَحبس-إٔغبٍٔخػٍَٛ 
 أ آحبس لذٌّخ

 أ آحبس إعالٍِخ فً اٌزضائش

 ػٍُ إٌفظ–ػٍَٛ ارتّبػٍخ 
 أ ػٍُ إٌفظ اٌؼٍبدي

 َ ػٍُ إٌفظ اٌؼمبثً
 أ ػٍُ إٌفظ اٌتشثٛي ػٍَٛ اٌتشثٍخ -ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 فٍغفخ -ػٍَٛ ارتّبػٍخ
 أ فٍغفخ اٌٍغخ

 أ فٍغفخ اٌتشثٍخ
 أ دساعبد أِشٌىٍخ ٌغخ أزٍٍضٌخ أداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  908قرار رقـ 

  بجامعة تممساف 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
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المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1989أول غشت سنة الموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن إنشاء جامعة تممسان، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية 26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

 طبقا لممحق ىذا القرار.، بجامعة تممسان 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، ومدير جامعة تممسان المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                       

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                              
 جاهعت حلوطاى  حأهيل الواضخر   هلحك8

 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 
 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 أ ٚأٔظّخإشبساد  إٌىتشٍٚٔه
 أ تصٌٛش غجً ٕ٘ذعخ ثٍٛغجٍخ
 َ ٕ٘ذعخ اٌجٕبء ٕ٘ذعخ ِذٍٔخ

 أ ختىٌٕٛٛرٍبد أظّخ االتصبالد اٌغٍىٍخ ٚاٌالعٍىٍ اتصبالد عٍىٍخ ٚالعٍىٍخ

 ػٍَٛ اٌّبدّح
 وٍٍّبء

 أ وٍٍّبء تطجٍمٍخ، ٔحفٍض ِٚٛاد
 أ وٍٍّبء ثٍٛػعٌٛخ ٚػالرٍخ

 أ وٍٍّبء ٔظشٌخ ّٚٔزرخ
 أ اٌغشبءػٍُ 

 فٍضٌبء
 –ِٛاد ِجٍّشح، ِشوجبد ِتمذِخ لبئّخ ػٍى ِجٍّشاد

 -دساعخ ٚتطجٍمبد
 أ

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 أ وٍٍّبء حٌٍٛخ: رضٌئبد ٔشطخ حٌٍٛخ 
 أ ػٍُ اٌٛساحخ : تغٍٍش ٚتحغٍٓ اٌّصبدس اٌجٌٍٛٛرٍخ 

 أ تغزٌخ ٚصحخ
 أ فٍضٌٌٛٛرٍب ثششٌخ ٚػٍُ األٚثئخ

 أ صٕبػً ٚاٌجٍئًاٌغُّ تػٍُ اٌ

ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش 
 ٚػٍَٛ تزبسٌخ

 أ تغٌٛك اٌخذِبد ػٍَٛ تزبسٌخ

 ػٍَٛ التصبدٌخ
 أ التصبد ٚتغٍٍش اٌّؤعغخ
 أ ِبٌٍخ اٌزّبػبد اٌّحٍٍخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جاهعت حلوطاى  هلحك8 حأهيل الواضخر 

 ) حابع ( 5804 – 5803الّطٌت الجاهعيت 
 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ
 حمٛق

 أ لبْٔٛ اٌجٕٛن ٚتؤٍِٕبد
 أ لبْٔٛ لعبئً

 أ لبْٔٛ ثحشي ٚإٌمً
 أ تغٍٍش اٌّٛاسد اٌجششٌخ ػٍَٛ عٍبعٍخ
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 آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 أزٍٍضٌخٌغخ 
 أ تؼٍٍٍّخ ٚتمٍٍُ فً اٌٍغخ االٔزٍٍضٌخ

 أ تذسٌظ اٌٍغخ اإلٔزٍٍضٌخ
 أ دساعبد أدثٍخ ٚحمبفٍخ إٔزٍٍضٌخ 

 أ أِشٌىً-حعبسح ٚأدة اعجبًٔ ٚاعجبٔٛ ٌغخ اعجبٍٔخ

 ٌغخ فشٔغٍخ
 أ ٌغخ أرٕجٍخ تؼٍٍٍّخ اٌفشٔغٍخ

 أ ٌغخ ٚأدة فشٔغً
 أ ٌغخ فشٔغٍخ ٚاتصبي

 إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخػٍَٛ 

 أ تبسٌخ ٚحعبسح اٌّغشة اإلعالًِ تبسٌخ -ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 
 َ إسغٌٛٛرٍب فٍغفخ -ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 
 أ ػمٍذح ششٌؼخ –ػٍَٛ إعالٍِخ 

 أ ػٍُ ارتّبع اٌتشثٛي ػٍُ االرتّبع -ػٍَٛ ارتّبػٍخ 
 أ تصٍُّ ٚثٍئخ فْٕٛ ثصشٌخ فْٕٛ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  909قرار رقـ 

 والتكنولوجيا  بومديف لمعمـو ي بجامعة هوار  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتعمق بتنظيم 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  210-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 ،المعّدل والمتّمم ،ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا وسيرىاجامعة 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

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

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 اتيا وسيرىا،وصالحي

  .2015جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
، بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:

 طبقا لممحق ىذا القرار.
كّل فيما يخّصو ، ومدير جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                          

  اهر حجاراألستاذ ط                                                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاهعت العلوم والخكٌولوجيا هواري بوهذيي حأهيل الواضخر هلحك8 
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 أ آٌٍبد ِٚشالجخ األٔظّخ  آٌٍبد

 أ ٕ٘ذعخ اٌّٛاد ٕ٘ذعخ ٍِىبٍٔىٍخ
 أ ِٛاد ِجٍّشح  ِٚشوجخ وٍٍّبء ػٍَٛ اٌّبدّح
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 َ ٌٍّحشٚلبد اٌّذػُ االعتشربع: اٌّحشٚلبد ٚتمٍٕبد ػٍَٛ فٍضٌبء
 أ إػالَ آًٌ ثصشي إػالَ آًٌ سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ

 أ راد أٍّ٘خ إٌجبتبد خٍّٓثٍٛتىٌٕٛٛرٍب ٚت ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح

 ٚاٌىْٛػٍَٛ األسض 
 رغشافٍب ٚتٍٙئخ اإللٍٍُ

 أ تٍٙئخ عٍبحٍخ ٚتٍّٕخ ِغتذاِخ

 أ رٍِٛبتٍه ٚرٍٛأِخٍٍخ
 أ رٍٛتمًٕ –اٌزٌٍٛٛرٍب تطجٍمٍخ  رٌٍٛٛرٍب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  910قرار رقـ 

 والتكنولوجيا معمـووهراف لبجامعة  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 

المتضّمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتعمق بتنظيم  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤّرخ في  212-84وبمقتضى المرسوم رقم  -
 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدل والمتّمم،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 يادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى ش

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

ن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا والمتضمّ  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
طبقا ، والتكنولوجيالمعموم  وىرانبجامعة  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:

 لممحق ىذا القرار.
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا ، لمعموم والتكنولوجيا وىرانومدير جامعة  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                     

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لعلوم والخكٌولوجياوهراى لحأهيل الواضخر جاهعت  هلحك8
 5804 - 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب
 أ ة سكن ونوعية المحيط هندسة معماري ٕ٘ذعخ ِؼّبسٌخ

 أ السكن اتتجهيز ٕ٘ذعخ ِذٍٔخ

 أ ِعبداد حٌٍٛخ ٚأخطبس اٌتغّّبد  ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  911قرار رقـ 
 لعيف تموشنت بالمركز الجامعي 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 متعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي ل
المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن و  2008يوليو سنة  09الموافق  1429رجب عام  06المؤّرخ في 205-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إحداث مركز جامعي بعين تموشنت،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18 المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
طبقا لممحق لعين تموشنت، بالمركز الجامعي  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:

 ىذا القرار.
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لعين تموشنت، ومدير المركز الجامعي  والتكوين العاليينالمدير العام لمتعميم يكّمف  :2الماّدة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03ي حرر بالجزائر ف                              
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                              

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لعيي حووشٌجالوركس الجاهعي الواضخر حأهيل   هلحك 8
 5804-5803 الجاهعيتالّطٌت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ وٙشٍِٚىبٍٔه وٙشٍِٚىبٍٔه ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 أ ٚتطجٍمبتٙب اٌّٛاد فٍضٌبء فٍضٌبء اٌّبدّح ػٍَٛ
 أ شجىبد ٕٚ٘ذعخ اٌّؼطٍبد إػالَ آًٌ سٌبظٍبد ٚإػالَ آًٌ
 أ ػٍَٛ األحٍبء اٌذلٍمخ ٚثٍئخ ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح 
 أ لبْٔٛ خبص  حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 ٌغخ أزٍٍضٌخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ
 أ دساعبد أدثٍخ ٚحمبفٍخ أزٍٍضٌخ 

 أ أدة ثشٌطبًٔ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  912قرار رقـ 

 لمبيض  بالمركز الجامعي 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 م العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعمي
المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، نظام

المتضّمن و 2010سنة سبتمبر  9الموافق  1431عام  رمضان30المؤّرخ في  204-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،البيضإنشاء مركز جامعي ب

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434م ربيع األّول عا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015جويمية 26يخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتار  -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
طبقا لممحق ىذا لمبيض، بالمركز الجامعي  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:

 القرار.
يخّصو بتطبيق ىذا القرار كّل فيما لمبيض، ومدير المركز الجامعي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                      

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للبيضالوركس الجاهعي الواضخر حأهيل  هلحك8
 5804-5803الجاهعيتالّطٌت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ تزبسٌخ
 أ التصبد ٔمذي ٚثٕىً ػٍَٛ التصبدٌخ

 أ تذلٍك ِٚشالجخ اٌتغٍٍش ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚحبعجخ
 أ ٔشبغ ثذًٔ سٌبظً ِذسعً ٔشبغ ثذًٔ سٌبظً تشثٛي ٚاٌشٌبظٍخ ػٍَٛ ٚتمٍٕبد إٌشبغبد اٌجذٍٔخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  913قرار رقـ 

 لميمة  بالمركز الجامعي 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
القانون  المتضّمنو  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن  2008سنة يوليو  9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء مركز جامعي بميمة،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و 2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمي 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
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 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
طبقا لممحق ىذا لميمة، بالمركز الجامعي  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:

 القرار.
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار لميمة، ومدير المركز الجامعي  والتكوين العاليينالمدير العام لمتعميم يكّمف  :2الماّدة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015بر أكتو  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                        

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لويلتالوركس الجاهعي الواضخر حأهيل   هلحك 8
 5804-5803الجاهعيت الّطٌت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ تغٌٛك اٌخذِبد ػٍَٛ تزبسٌخ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ تزبسٌخ ػٍَٛ

 أ ٚتؼٍٍٍّخ اٌٍغخاٌٍغبْ ػٍَٛ  ٌغخ أزٍٍضٌخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ
 أ ٌغبٍٔبد تطجٍمٍخ دساعبد ٌغٌٛخ ٌغخ ٚأدة ػشثً

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  914قرار رقـ 

  منعامةل بالمركز الجامعي 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 
المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمن نظامو 
المتضّمن و  2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30مؤّرخ في 205-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ام ربيع األّول ع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية 26ريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتا -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

طبقا لممحق ىذا ، منعامةلبالمركز الجامعي  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
 القرار.

فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار كّل ، نعامةلمومدير المركز الجامعي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03بالجزائر في  حرر                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                          

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 للٌعاهتالوركس الجاهعي  حأهيل الواضخر   هلحك8
 5804-5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ غبلٌٛخ ٕ٘ذعخ ٍِىبٍٔىٍخ ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛرٍب

 أ فالحخ سػٌٛخ  ػٍَٛ فالحٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح 

 أ لبْٔٛ األػّبي حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 أ تؼٍٍٍّخ اٌفشٔغٍخ ٌغخ أرٕجٍخ ٌغخ فشٔغٍخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 ٌغخ ٚأدة ػشثً
 أ أدة ػشثً أدثٍخدساعبد 

 أ ٌغبٍٔبد ٚٔحٛ ػشثً دساعبد ٌغٌٛخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  915قرار رقـ 

 لغميزاف  بالمركز الجامعي 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، 
المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتضّمن و 2008يوليو سنة9الموافق  1429رجب عام  06مؤّرخ في  206 - 08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،بغميزانإنشاء مركز جامعي 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
طبقا لممحق ىذا لغميزان، بالمركز الجامعي  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:

 القرار.
بتطبيق ىذا القرار كّل فيما يخّصو لغميزان، ومدير المركز الجامعي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                        
  األستاذ طاهر حجار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لغليساىالوركس الجاهعي  هلحك8 حأهيل الواضخر
 5804-5803 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى
 أ فٍضٌبء ٍِٚىبٍٔه اٌّٛاد فٍضٌبء ػٍَٛ اٌّبدّح

 ػٍَٛ ثٌٍٛٛرٍخ ػٍَٛ اٌطجٍؼخ ٚاٌحٍبح
 أ ػٍُ األحٍبء اٌذلٍمخ اٌغزائٍخ ٚاٌصٕبػٍخ

 أ ػٍُ اٌجٍئخ ٚتغٍٍش اٌّحٍػ

 أ اٌٍغخ، اٌخطبة ٚاٌّزتّغ ٌغخ فشٔغٍخ آداة ٌٚغبد أرٕجٍخ

 أ اٌجالغخ اٌزذٌذح ٚتحًٍٍ اٌخطبة دساعبد ٔمذٌخ ٌغخ ٚأدة ػشثً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  916قرار رقـ 
 لتمنراست  بالمركز الجامعي 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 الحكومة، المعّدل،تعيين أعضاء 
المتضّمن و  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11في  المؤّرخ 301-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 محصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام الدراسات لو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

طبقا لممحق ىذا ، منعامةلبالمركز الجامعي  2016-2015 يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة الماّدة األولػى:
 القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار ، نعامةلمومدير المركز الجامعي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                   
 ضجلخوٌراالوركس الجاهعي  هلحك8 حأهيل الواضخر

 5804 - 5803 الّطٌت الجاهعيت
 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ إداسح أػّبي ػٍَٛ اٌتغٍٍش ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ تزبسٌخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  917قرار رقـ 

 لتندوؼ  بالمركز الجامعي 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 
المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام و 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضان عام  22المؤّرخ في  303-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضّمن إنشاء مركز جامعي بتندوف،
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

طبقا لممحق ىذا لتندوف، بالمركز الجامعي  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
 القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار لتندوف، ومدير المركز الجامعي  والتكوين العاليينالمدير العام لمتعميم يكّمف  :2الماّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015بر أكتو  03حرر بالجزائر في                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                      

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لخٌذوفالوركس الجاهعي الواضخر  حأهيل   هلحك 8
 5804-5803الجاهعيت الّطٌت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ ٍ٘ذسٚرٌٍٛٛرٍب رٌٍٛٛرٍب ػٍَٛ األسض ٚاٌىْٛ

 أ إداسح اٌّٛاسد اٌجششٌخ ػٍَٛ اٌتغٍٍش ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ تزبسٌخ

 أ لبْٔٛ ػبَ  حمٛق حمٛق ٚػٍَٛ عٍبعٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  918قرار رقـ 

 لتيبازة  بالمركز الجامعي 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،
المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ت لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام الدراساو 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضان عام  22المؤّرخ في  302-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 ووالمتضّمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و 2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015ويمية ج 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
طبقا لممحق ىذا لتيبازة، بالمركز الجامعي  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:

 القرار.
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يخّصو بتطبيق ىذا القرار كّل فيما لتيبازة، ومدير المركز الجامعي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                     

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لخيبازةالوركس الجاهعي الواضخر حأهيل   هلحك 8
 5804-5803 الجاهعيتالّطٌت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

ػٍَٛ التصبدٌخ، ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ 
 تزبسٌخ

 أ أعٛاق ِبٌٍخ ٚثٕٛن ػٍَٛ التصبدٌخ
 أ إداسح ػٍِّٛخ ػٍَٛ اٌتغٍٍش

 أ إداسح ِبٌٍخ ػٍَٛ تزبسٌخ

 ػٍَٛ إٔغبٍٔخ ٚارتّبػٍخ
 أ آحبس لذٌّخ ػٍُ اَحبس -ػٍَٛ إٔغبٍٔخ 

 أ إسشبد ٔفغً ٚتشثٛي ػٍُ إٌفظ–ػٍَٛ ارتّبػٍخ 
 أ تٍّٕخ اٌّٛاسد اٌجششٌخ ػٍُ االرتّبع–ػٍَٛ ارتّبػٍخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  919قرار رقـ 

 لتيسمسيمت  بالمركز الجامعي 2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 تعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لم
المتضّمن و  2015 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن إّنشاء و  2008سنة  يوليو 9الموافق 1429رجب عام  6المؤّرخ في  203-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 مركز جامعي بتيسمسيمت،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية 26لمـتأىيل بتاريخ  بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

طبقا لممحق لتيسمسيمت، بالمركز الجامعي  2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
 ىذا القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لتيسمسيمت، ومدير المركز الجامعي  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليينيكّمف  :2الماّدة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                       

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لخيطوطيلجالوركس الجاهعي الواضخر حأهيل   هلحك 8
 5804-5803 الجاهعيتالّطٌت 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

 أ تحعٍش ثذًٔ سٌبظً تذسٌت سٌبظً ػٍَٛ ٚتمٍٕبد إٌشبغبد اٌجذٍٔخ ٚاٌشٌبظٍخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  920قرار رقـ 

 لممناجمنتبالمدرسة الوطنية العميا  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 
المتضّمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن إنشاء  2008أبريل  9الموافق  1429ربيع الثاني  3المؤّرخ في  116 -08وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعّدل والمتّمم،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13ي رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذ -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

طبقا لممناجمنت، لمدرسة الوطنية العميا با 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
 لممحق ىذا القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق لممناجمنت، المدرسة الوطنية العميا  رةومدي لمتعميم والتكوين العاليينالمدير العام يكّمف  :2الماّدة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                         
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وٌاجوٌجالوطٌيت العليا للالواضخر الوذرضت حأهيل   هلحك8
 5804– 5803الّطٌت الجاهعيت 

 

 طبيعت الخخصص الفــرع الويذاى

ػٍَٛ التصبدٌخ ٚاٌتغٍٍش ٚػٍَٛ 
 تزبسٌخ

 ػٍَٛ اٌتغٍٍش

 أ اٌّٛاسد اٌجششٌخ إداسح

 َ ٚٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اعتشاتٍزٍخ إداسح

 َ اٌتغٌٛك إداسح

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المفتوحة الماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  921قرار رقـ 
 لمصحافة وعمـو اإلعالـبالمدرسة الوطنية العميا  2016 –2015بعنواف الّسنة الجامعية 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
المتضّمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2008ت سنة غش 19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المدرسة المتضّمن إنشاء و 2009غشت10الموافق  1430شعبان 19المؤّرخ في  252 -09وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26ر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محض -

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

وعموم  لمصحافةلمدرسة الوطنية العميا با 2016-2015يؤىل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجـامعيـة  الماّدة األولػى:
 طبقا لممحق ىذا القرار.اإلعالم، 

كّل فيما لمصحافة وعموم اإلعالم، المدرسة الوطنية العميا ر ومدي لمتعميم والتكوين العاليينالمدير العام يكّمف  :2الماّدة 
 يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  03حرر بالجزائر في                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                         

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 عامصحافت وعلوم اإلالوطٌيت العليا للالواضخر الوذرضت حأهيل   هلحك 8

 5804– 5803الّطٌت الجاهعيت 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 علوم إنسانية واجتماعية
علوم - علوم إنسانية

 اإلعالم واالتصال

 أ اتصال مؤسساتي

 أ جيوسياسة وسائل اإلعالم

 أ طبيقية صحافة ت

 أ صحافة علمية

 أ صحافة سمعية بصرية و وسائل اإلعالم الجديدة

 أ مجتمع وثقافة ،وسائل اإلعالم
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية  2015أكتوبر 04مؤرخ في  قػػرار
 وسط-لدى لمديرية الخدمات الجامعية سيدي بمعباس 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179ضى المرسوم الرئاسي رقم بمقت -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األول عام رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
إنشاء الديوان الوطني لمخدمات  ن، المتضم1995مارس سنة  22المؤرخ في  95/84بمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 ،2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2013ديسمبر سنة  23بمقتضى  القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

متضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ، وال2004ديسمبر سنة  22
 ليا ومشتمالتيا،

،المتضمن تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية 2015جويمية سنة  19نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 وسط،-الخدمات الجامعية سيدي بمعباس

 يمي:  اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ،وسط-سيدي بمعباس: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  المػادة األولى
 : تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:2الػػػمػػػادة 
 األعضاء الدائموف:         

 تيامي دمحم -03 شنان أعمر -02 عمري دمحم -01
  سالف عبد القادر -05 بخدة عباس -04

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
  سيمي عبد المجيد -02 حطاب عابد -01

 ( سنوات ابتداًء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الػػػمػػػادة 
الرسمية ، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة وسط-سيدي بمعباس: يكمف السيد مدير الخدمات الجامعية 4الػػػمػػػادة 

 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
   2015أكتوبر 04حرر بالجزائر في                                                                                           
 والبحث العلوي ع/وزير التعميـ العالي                                                                                       

 األهيي العام                                                                                                            

 صذيمي أدمحم دمحم صالح الذيي                                                                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المؤرخ في 275، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  05مؤرخ في  922رقـ  قػػرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز ،2014مارس  25

 البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
تعيين  والمتضمن 2014سنة مايو  5 الموافق 1435عام  رجب 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،الحكومةأعضاء 
 1992ماي سنة  23الموافق  1412ذي القعدة عام  20المؤرخ في  215 - 92وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 4والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي، المعدل والمتمم، السيما المادة 
 منو، 

 2011 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عام  28ؤرخ في الم 396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منو.  13والذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما المادة 

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

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث 2014مارس  25المؤرخ في  275وبمقتضى القرار رقم  -
 العممي والتقني في عمم اإلنسان اإلجتماعي والثقافي، المعدل والمتمم.  

 

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
 

، المعــدل والمــتمم والمــذكور أعــاله 2014مــارس  25المــؤرخ فــي  275تعــدل المــادة األولــى مــن القــرار رقــم  األولػػى:المػػادة 
 وتحرر كما يأتي:

 " المادة األولى: .........................)بدون تغيير(....................................
 العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي، كما يمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث 

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
 السيدة يحياوي زايدي رشيدة، ممثمة وزير التعميم العالي والبحث العممي، رئيسة، -
 السيد قادري بمقاسم، ممثال عن الوزير المكمف بالمالية،  -
 الوزيرة المكمفة بالثقافة،السيدة قالز ويزة، ممثمة عن  -
 السيد قاديري مراد، ممثال عن الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، -
صالح المستشفيات، -  السيد عابد دمحم، ممثال عن الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 السيد أيت احسن رابح، ممثال عن الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، -
 دمحم، ممثال عن الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،السيد بن ديب  -
 السيد ريابي زاكي زىير، ممثال عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين". -

 "...................... والباقي بدون تغيير.............................."
 ية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسم :2المادة 

 2015أكتوبر  05حرر بالجزائر في                                                                                                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                          

  األستاذ طاهر حجار                                                                                                          
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ
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 يتضمف إنشاء، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  956قػػػرار رقـ 
 األقساـ المكونة لكمية عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة بشار

 العممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث 
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34واعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي يحدد ميـام الجامعـة والق
، والمتضمن 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بشار، المعدل والمتمم، إنشاء جامعة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434عام  ربيع األول 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشـاء األقسـام 2003غشت سنة  23الموافق 

 بشار. جامعة – المكونـة لكمية عموم الطبيعة والحياة
 األقسام التالية: -بشار جامعة – لدى كمية عموم الطبيعة والحياةتنشأ :  2ادة ػػػمػػال
 قسم البيولوجيا، -
 قسم  الجيولوجيا، -
 قسم العموم الفالحية. -
دة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ايكمف كل من الس :3ادة ػػػمػػال

 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. القرار الذي سينشر في
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 يتضمف إنشاء، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  959قػػػرار رقـ 
 المكونة لكمية عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة بشاراألقساـ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل، تعيين أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24في المؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
، والمتضمن 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  07 -09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بشار، المعدل والمتمم، عةإنشاء جام
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:

، المعدل و المتمم، و المذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشـاء األقسـام 2003غشت سنة  23الموافق 
 .-بشار جامعة –المكونـة لكمية عموم الطبيعية والحياة 

 األقسام التالية: -بشار جامعة – شأ لدى كمية عموم الطبيعية والحياةتن:  2ادة ػػمػػال
 قسم البيولوجيا، -
 قسم الجيولوجيا، -
 قسم  العموم الفالحية. -
دة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ا: يكمف كل من الس3ادة ػػمػػال

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. القرار الذي سينشر
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف إنشاء األقساـ، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  960قػػػرار رقـ 
 لدى جامعة بشار المكونة لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل، تعيين أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة و القواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
، والمتضمن 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بشار، المعدل والمتمم، إنشاء جامعة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13تضى المرسوم التنفيذي رقم وبمق -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشـاء األقسـام 2003غشت سنة  23الموافق 

 .-بشار جامعة –المكونـة لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 األقسام التالية: -بشار جامعة – تنشأ لدى كمية العموم االجتماعية واإلنسانية  :2ادة ػػمػػال
 قسم العموم االجتماعية، -
 قسم  العموم اإلنسانية. -
دة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ا: يكمف كل من الس3ادة ػػمػػال

 ر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.القرار الذي سينش
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 يتضمف إنشاء، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  961قػػػرار رقـ 
 األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة بشار

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل، تعيين أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24في  المؤرخ 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
، والمتضمن 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  07 -09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بشار، المعدل والمتمم، جامعةإنشاء 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشـاء األقسـام 2003غشت سنة  23الموافق 

 -بشار جامعة –المكونـة لكمية اآلداب والمغات 
 األقسام التالية: -بشار جامعة – ة اآلداب والمغاتتنشأ لدى كمي:  2ادة ػػمػػال
 قسم المغة واألدب العربي، -
 قسم األدب والمغات األجنبية. -
دة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ا: يكمف كل من الس3ادة ػػمػػال

 لمتعميم العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 
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 يتضمف إنشاء، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  962قػػػرار رقـ 
 تكنولوجيا لدى جامعة بشاراألقساـ المكونة لكمية ال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل، تعيين أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
، والمتضمن 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بشار، المعدل والمتمم، إنشاء جامعة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:

، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشـاء األقسـام 2003غشت سنة  23الموافق 
 .-بشار جامعة – المكونـة لكمية التكنولوجيا

 األقسام التالية: -بشار جامعة – التكنولوجياتنشأ لدى كمية :  2ادة ػػمػػال
 قسم اليندسة الكيربائية، -
 قسم  اليندسة الميكانيكية، -
 قسم اليندسة المدنية والري، -
 قسم اليندسة المعمارية. -

بتنفيذ ىذا دة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كل فيما يخصو، ايكمف كل من الس: 3ادة ػػمػػال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 يتضمف إنشاء، 2015أكتوبر  06مؤرخ في  963قػػػرار رقـ 
 المكونة لكمية العمـو الدقيقة لدى جامعة بشاراألقساـ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل، تعيين أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
، والمتضمن 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بشار، المعدل والمتمم، إنشاء جامعة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشـاء األقسـام 2003غشت سنة  23الموافق 

 .-بشار جامعة –المكونـة لكمية العموم الدقيقة 
 األقسام التالية: -بشار جامعة – ية العموم الدقيقةتنشأ لدى كم:  2ادة ػػمػػال

 قسم عموم المادة، -
 قسم  الرياضيات واإلعالم اآللي. -

دة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ا: يكمف كل من الس3ادة ػػمػػال
 لمتعميم العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 
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 قساـيتضمف إنشاء األ، 2015 أكتوبر 06 مؤرخ في 964قػػػرار رقـ 
 2وهراف  المكونة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لدى جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن  2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عام  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم رقم  -

 ،2إنشاء جامعة وىران
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشـاء األقسـام 2003غشت سنة  23الموافق 

 .2جامعـة وىران–المكونـة لكمية الحقوق والعموم السياسية
 األقسام التالية: -2جامعـة وىران  –وم السياسية تنشأ لدى كمية الحقوق والعم:  2ادة ػػمػػال

 قسم القانون الخاص، -
 قسم القانون العام،  -
 قسم العموم السياسية. -

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 2يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة وىران : 3ادة ػػمػػال
 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في 

 2015أكتوبر  06حرر بالجزائر في                                                                                                               
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             

 طاهر حجارستاذ األ                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف إنشاء، 2015 أكتوبر 06 مؤرخ في 965قػػػرار رقـ 
 2وهراف األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلجتماعية لدى جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24لمؤرخ في ا 279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،ي
المتضمن  2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عام  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم رقم  -

 ،2إنشاء جامعة وىران
جتماعية لدى ، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإل1999أفريل  8المؤرخ في  118وبمقتضى القرار رقم  -

 جامعة وىران.
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 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:1999أفريل  8المؤرخ في  118من القرار رقم  2: تتمم المادة المادة األولى
 األقسام التالية: - 2جامعـة وىران  –تنشأ لدى كمية العموم اإلجتماعية :  2المادة " 

 قسم عمم االجتماع، -
 الديمغرافيا،قسم  -
 قسم الفمسفة، -
 قسم عمم النفس واألورطوفونيا، -
 قسم عموم التربية، -
 قسـ الفنوف، -
 ."قسـ األنتربولوجيا -

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 2يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة وىران:  3المادة 
 تعميم العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لم
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 األقساـ يتضمف إنشاء، 2015 أكتوبر 06مؤرخ في  966 قػػػرار رقـ

 2وهراف  المكونة لكمية عمـو األرض والكوف لدى جامعة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن  2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عام  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم رقم  -

 ،2إنشاء جامعة وىران
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشـاء األقسـام 2003غشت سنة  23الموافق 

 .2جامعـة وىران  –المكونـة لكمية عموم األرض والكون 
 تالية:األقسام ال -2جامعـة وىران  –تنشأ لدى كمية عموم األرض والكون :  2ادة ػػمػػال

 قسم عموم األرض، -
 قسم الجغرافيا والتييئة العمرانية. -

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 2يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة وىران : 3ادة ػػمػػال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 يتضمف إنشاء، 2015أكتوبر  06 مؤرخ في 967 قػػػرار رقـ
 2وهراف األقساـ المكونة لكمية المغات األجنبية لدى جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15الرئاسي رقم بمقتضى المرسوم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34سيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن  2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عام  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم رقم  -

 ،2إنشاء جامعة وىران
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
القرار إلى إنشـاء األقسـام ، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا 2003غشت سنة  23الموافق 

 .-2جامعـة وىران –المكونـة لكمية المغات األجنبية 
 األقسام التالية: -2جامعـة وىران  –تنشأ لدى كمية المغات األجنبية : 2ادة ػػػمػػال

 قسم المغة األلمانية والمغة الروسية، -
 قسم المغة اإلسبانية، -
 قسم المغة الفرنسية، -
 قسم المغة اإلنجميزية. -

، كل فيما يخصو، بتنفيذ 2يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة وىران :  3 ادةػػمػػال
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف إنشاء األقساـ المكونة، 2015 أكتوبر 06 مؤرخ في 968قػػػرار رقـ 
 2وهراف  لدى جامعةلكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير 

 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي 
المتضمن  2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عام  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم رقم  -

 ،2إنشاء جامعة وىران
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، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلجتماعية لدى 1999أفريل  8المؤرخ في  118وبمقتضى القرار رقم  -
 جامعة وىران،

المتضمن  2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عام  27المؤرخ في  261-14المرسوم رقم وبمقتضى  -
 .2إنشاء جامعة وىران

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى
، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله ييذف ىذا القرار إلى إنشاء األقسام المكونة 2003غشت سنة  23الموافق 

 .-2جامعة وىران-لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 األقسام التالية: - 2جامعـة وىران –تنشأ لدى كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير :  2ادة ػػمػػال

 وم االقتصادية،قسم العم -
 قسم العموم التجارية، -
 .قسم عموم التسيير -

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 2يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة وىران : 3ادة ػػمػػال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  06حرر بالجزائر في                                                                                                              
 التعميـ العالي والبحث العمميوزير                                                                                                             

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2013جواف  5المؤرخ في  429يعدؿ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  06المؤرخ في  970قػػػرار رقـ 
 لكمية عمـو األرض والهندسة المعمارية لدى جامعة أـ البواقي والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 الحكومة، المعدل،تعيين أعضاء 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
والمتضمن إنشاء  ،2009يناير سنة  4الموافق  1430حرم عام  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة أم البواقي، المعدل والمتمم،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية عموم األرض واليندسة 2013جوان  5المؤرخ في  429وبمقتضى القرار رقم  -

 أم البواقي. المعمارية لدى جامعة
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي :2013جوان  5المؤرخ في  429من القرار رقم  2: تعدل المادة المادة األولى
 األقسام التالية: -أم البواقي  جامعة –كمية عموم األرض واليندسة المعمارية  تنشأ لدى:  2المادة "

 قسم الجغرافيا والتييئة العمرانية، -
 قسم الجيولوجيا، -
 "قسم اليندسة المعمارية. -
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بتنفيذ  أم البواقي، كل فيما يخصو، يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة: 2ادة ػػمػػال
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  06حرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                            

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قساـ، يتضمف إنشاء األ2015أكتوبر  06مؤرخ في  971رقـ  قػػػرار
 المكونة لمعهد العمـو والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بالنعامة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 منو، 30ميـام المركز الجامعي و القواعـد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30المؤرخ في  205-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ز جامعي بالنعامة، المعدل والمتمم،والمتضمن إنشاء مرك
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 

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

 والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بالنعامة.
 األقسام التالية: –نعامة المركز الجامعي بال -ينشأ لدى معيد العموم والتكنولوجيا  :2المادة 

 قسم التكنولوجيا، -
 قسم عموم الطبيعة والحياة، -
 .قسم الرياضيات واإلعالم اآللي -

الجامعي بالنعامة، كل فيما يخصو،  زيكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المرك:  3 لمادةا
 ة لمتعميم العالي والبحث العممي.  بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمي

 

 2015أكتوبر  06حرر بالجزائر في                                                                                                                
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يتضمف إنشاء األقساـ2015أكتوبر  06مؤرخ في  972رقـ  قػػػرار
 المكونة لمعهد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بالنعامة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 الحكومة، المعدل،تعيين أعضاء 
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 30ميـام المركز الجامعي و القواعـد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
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 2010سبتمبر سنة  9موافق ال 1431رمضان عام  30المؤرخ في  205-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدل والمتمم،

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

، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد األدب والمغة العربية 2012مارس  18المؤرخ في  68وبمقتضى القرار رقم  -
 لدى جامعة المركز الجامعي بالنعامة،

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05من المرسوم التنفيذي رقم  30تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
والمغات  بوالمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى إنشـاء األقسام المكونة لمعيد اآلدا 2005غشت سنة  16

 لدى المركز الجامعي بالنعامة.
 األقسام التالية: –المركز الجامعي بالنعامة  -والمغات  بينشأ لدى معيد اآلدا :2المادة 

 قسم المغة واألدب العربي، -
 قسم المغات األجنبية. -

 ، والمذكور أعاله.2012مارس  18المؤرخ في  68يمغى القرار رقم  : 3 المادة
، كل فيما يخصو، الجامعي بالنعامة زيكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المرك:  4 لمادةا

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  
 2015أكتوبر  06حرر بالجزائر في                                                                                                                 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يتضمف إنشاء األقساـ2015أكتوبر  06مؤرخ في  973رقـ  قػػػرار
 3قسنطينة جامعة لدى الطرائق هندسة لكميةالمكونة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل،تعيين أعضاء الحكومة، 
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424 عام الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 منو، 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعـد الجامعـة ميـام يحدد الذي
    ،2011 سنةنوفمبر  28 الموافق 1433 عاممحرم   3 في المؤرخ 402 -11 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

  المعدل،،3 قسنطينة جامعة إنشاء والمتضمن
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ىندسة الطرائق 2012 رديسمب 13في  المؤرخ 463وبمقتضى القرار رقم  -

 ،3الصيدالنية لدى جامعة قسنطينة 
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 1424 عام الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم من 34 المادة ألحكام تطبيقا المادة األولى:
 األقسـام إنشـاء إلى القرار ىذا ييدف أعاله، والمذكور والمتمم، المعدل ،2003 سنة غشت 23 الموافق
 . - 3 قسنطينة جامعة –لكمية ىندسة الطرائق  المكونـة
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 :التالية األقسام - 3 قسنطينة جامعة – الطرائق ىندسة كمية لدى تنشأ :2لمادة ا
 الصيدالنية، اليندسة قسم -
 الكيميائية، اليندسة قسم -
 ،البيئة ىندسة قسم -
 الطرائق.  ىندسة قسم -

 ، و المذكور أعاله.2012 رديسمب 13المؤرخ في  463يمغى القرار رقم  :3 المادة
، كل فيما يخصو، بتنفيذ  3 قسنطينةيكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة : 4 المادة

 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 
 2015أكتوبر  06حرر بالجزائر في                                                                                                                              

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                            
 طاهر حجارألستاذ ا                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2013ديسمبر  15المؤرخ في 977 يعدؿ القرار رقـ  2015أكتوبر  07مؤرخ في  974قرار رقـ 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت، المعدؿ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 10ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
والمتضمن إنشاء  2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجب عام  6المؤرخ في  205-08التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -

 منو، 2مركز جامعي بعين تيموشنت، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لعالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميم ا
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2013ديسمبر  15المؤرخ في  977وبمقتضى القرار رقم  -

 الجامعي بعين تيموشنت، المعدل.
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

، المعدل والمذكور أعاله، كما ىو 2013ديسمـبر  15المؤرخ في  977يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 محدد في الجدول الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2015أكتوبر  06حرر بالجزائر في                                                                                                          

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                        
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت

 المعينيف:األعضاء  -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا منصور خوجة فاتح
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو عثماني جمال
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو ىديات حيرش
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 بالتكوين والتعميم المينيين،ممثل الوزير المكمف  عضو مصطفاوي قويدر
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو فالح ناصر

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، عضو عينة دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بمعربي احمد

 بالصناعة والمناجم،ممثل الوزير المكمف  عضو خمدون عبد الرحيم
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو بوعرفة كريم
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة، عضو ىامل مراد

 ممثل الوالي. عضو بن شيخ مصطفى
 ......................................."والباقي بدوف تغيير" .............................

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في المؤرخ 262يعدؿ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  07مؤرخ في   975رقـقرار 

 2البميدة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2014 مارس 23
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 منو، 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
 2013ابريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عام  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 2، السيما المادة 2 والمتضمن إنشاء جامعة البميدة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 حيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،يحدد صال
ألعضاء مجمس إدارة جامعة  االسميةالذي يحدد القائمة  2014 مارس 23المؤرخ في  262وبمقتضى القرار رقم  -

 .2البميدة
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

والمذكـور أعاله، كما ىو محدد في ، 2014 مارس 23المؤرخ في  262يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2015أكتوبر  07حرر بالجزائر في                                                                                                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                         

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2جامعة البميدةقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينيف: -1

 القطاع الصفة االسـ و المقب
 المكمف بالتعميم العالي والبحث العمميممثل الوزير  رئيس زغدار أحمد
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زقاري نجيب

 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو شيكاوي عبد الكريم
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو أيت براىيم غنيمة
 بالعمل و التشغيل والضمان االجتماعيممثل الوزير المكمف  عضو قشاو دمحم اليادي
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو سماعيمي حاج
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  بالشؤون الخارجيةممثل الوزير المكمف  عضو زرقاني جمال
 بالعدلالوزير المكمف  ةممثم عضو قيام فروجة
 بالثقافة ممثل الوزير المكمف عضو عياش أحمد

 بالتجارةممثل الوزير المكمف  عضو سميمخالم 
 ممثل الوالي عضو محي الدين عثمان

 " .............................والباقي بدوف تغيير......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد 2015أكتوبر  07مؤرخ في  976رقـ قرار 
  1وهراف القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل.تعيين أعضاء الحكومة،
 و 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211 - 84وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 3وسيرىا ، المعدل و المتمم السيما المادة  1المتعمق بتنظيم  جامعة وىران 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 12المادة الذي يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل و المتمم، السيما 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 1424جمـادى الثانيـة عــام  24المـؤرخ فـي  279-03مـن المرسـوم التنفيـذي رقــم  12تطبيقـا ألحكــام المـادة  المػادة األولػى:

، المعـــدل و المـــتمم، والمـــذكور أعـــاله، ييـــدف ىـــذا القـــرار إلـــى تحديـــد القائمـــة 2003غشـــت ســـنة  23الموافـــق 
 .1االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 

 في الجدول الممحق ليذا القرار. 1ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران: تحدد القائمة االسمية 2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2015أكتوبر  07ئر في حرر بالجزا                                                                                                               
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                              

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وهراف
 األعضاء المعينيف: -1

 القطاع الصفة و المقباالسـ 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس جكون عبد الحميد

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو معمم سميم
 ممثل الوزير المكمف بالدفاع الوطني عضو بن عمارة دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية  عضو قديري مراد
 ممثل السمطة المكمفة بالتكوين والتعميم المينيين  عضو القادرطويل عبد 

 ممثل الوزيرة المكمفة بالعمل و التشغيل و الضمان االجتماعي عضو كسال عبد الحكيم دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري  عضو شعيب دمحم

 السكن و إصالح المستشفياتممثل الوزير المكمف بالصحة و  عضو قصاب غوال
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 ممثل الوزير المكمف بالشؤون الدينية و األوقاف عضو  بزاز لخميسي
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة و المناجم عضو  بايو عمر

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة  عضو بن بريس دمحم أمين
 ممثمة الوزير المكمف بالثقافة عضو شرشالي نبيمة
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري  عضو بركاني نعينة

 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقميدية عضو مكاكية معزة دمحم
 ممثل الوالي عضو   أيت أحسن رابح

 

 األعضاء المنتخبيف: -2
 الهيئة الصفة االسـ و المقب

 العموم   ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عضو صبايحية دمحم
 الحقوق والعموم السياسية  ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عضو غربي دمحم

 العموم اإلنسانية و االجتماعية  ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عضو رنيمة أحمد 
 اآلداب و المغات  ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عضو درقاوي مختار

 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اليندسة المدنية والمعمارية عضو دمحمغرسي 
 االقتصادية والتجارية وعموم التسيير العموم ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عضو بوفميح نبيل

 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية عضو سبع بوعبدهللا
 األساتذة لمعيد العموم الزراعية ممثل منتخب عن عضو قوجيل دمحم
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عضو فالق دمحم

 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عضو حميمي بن شرقي
 ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو قوالل عبد القادر

 عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدماتممثل منتخب  عضو بن غالية دمحم أمين
 ممثل منتخب عن الطمبة عضو دين دمحم

 ممثل منتخب عن الطمبة عضو سايب عزوم يونس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد2015أكتوبر  07مؤرخ في  977قرار رقـ 
 الشمف القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 

 

 ـ العالي والبحث العممي،إف وزير التعمي
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل.تعيين أعضاء الحكومة،
 2001يونيو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤرخ في   209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء جامعة الشمف ،المعدل والمتمم،والمتضمن 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميم العمي و البحث العممي
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  12: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى

، المعدل والمتمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23 الموافق
 االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف.
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 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف في الجدول الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ة لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمي :3المادة 

 2015أكتوبر  07حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف
 األعضاء المعينيف: -1

 القطاع الصفة االسـ و المقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس شاىد العربي 
 بالماليةممثل الوزير المكمف  عضو لكحل محـمد
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو عابد بشيخ

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو فشيت أبوبكر
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية   عضو بن يحي محـمد

 االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان عضو رباحي رابح
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة و المناجم عضو اليامل بمخير
 ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية عضو لطرش سفيان

 ممثل الوزير المكمف بالفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري  عضو بمعيد  محمـد مختار
 المائية و البيئةممثل الوزير المكمف بالموارد  عضو كشود السبتي

 ممثل الوالي. عضو    ضويفي فوضيل
 

 األعضاء المنتخبيف: -2
 

 الييئة الصفة االسم و المقب
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية عضو لبسير فؤاد

 ممثمة منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والفنون  عضو حمرة العين خيرة 
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية و العموم اإلسالمية عضو سمطاني الجياللي
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الطبيعية والحياة عضو حجاج أول صغير
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الطب عضو غبريوت بوجمعة

 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد الترجمة عضو مبروك قادة
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عضو عادل عمارعموري 

 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين عضو عثمان مميكة
 ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو فرقون إسماعيل

 الخدماتممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال  عضو الميري نصر الدين
 ممثمة منتخبة عن الطمبة عضو مالفي نسيمة صارة

 ممثل منتخب عن الطمبة عضو بمعباس زكريا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2014أفريل  27المؤرخ في  224، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  07مؤرخ في  978رقـ قرار 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية  

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل.تعيين أعضاء الحكومة،
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إنشاء  والمتضمن 1985سنة ديسمبر  17 الموافق 1408عام  شعبان 5المؤرخ في  307-85بمقتضى المرسوم رقم  -
 منو،  4مركز البحث في اإلفتصاد المطبق من أجل التنمية، المعدل والمتمم، ال سيما المادة 

 والمتضمن 2015سنة مايو  14 الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 المعدل،  ،أعضاء الحكومةتعيين 

 2011 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منو،  13لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة والذي يحّدد القانون األساسي النموذجي 

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

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث  2014يل أفر  27المؤرخ في  224وبمقتضى القرار رقم  -
 في االقتصاد المطبق من أجل التنمية.

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 والمذكور أعاله وتحرر كما يأتي:  ،2014أفريل  27المؤرخ في  224: تعدل المادة األولى من القرار رقم المادة األولى
 ...............................)بدون تغيير(.........................................: 1"المادة 

 البحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية، كما يمي:مركز تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:        

 لعالي والبحث العممي، رئيسا،السيد سالمي مختار، ممثل وزير التعميم ا -
 السيدة أبركان مميكة، ممثمة عن الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد شيبان السعيد، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، -
 بالطاقة، فالسيد مورايا دمحم، ممثل عن الوزير المكم -
 بالتجارة، فالسيد عدوش كمال، ممثل عن الوزير المكم -
 ل عن الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،السيد بن دريميغ السعيد، ممث -
 السيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثمة عن الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري". -

 " ................................والباقي بدون تغيير......................................"
     الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة :2المادة 

 2015أكتوبر  07حرر بالجزائر في                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                      

 جارطاهر حاألستاذ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2006أبريل  4المؤرخ في  23، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  12مؤرخ في  998رقـ قػػػرار 
 المتضمف إنشاء وحػدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمـ المعادف   

 لدى مركػز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، المتضمن القانون 1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني عام  29المؤرخ في  11-98القانون رقم بمقتضى  -
 ، المعدل والمتمم،2002-1998التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي 

والمتضمن  2015ايو سنة م 14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

، المتضمن 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محرم عام  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إحداث مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة، المعدل والمتمم،
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، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عام  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد تنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،

، الذي 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعبان عام  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ات البحث وتنظيميا وسيرىا،يحدد كيفيات إنشاء وحد

، 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،

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

المتضمن إنشاء وحـدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمم  2006أبريل  4المؤرخ في  23وبمقتضى القرار رقم  -
 ة.المعادن لدى مركـز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقب

 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 والمذكور أعاله، وتحّرر كما يأتي:  2006أبريل  4المؤرخ في  23تعدل المادة األولى من القرار رقم  :األولىالمادة 
"المادة األولى: تنشأ وحدة لمبحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمم المعادن لدى مركز البحث في 

 في قسمي بحث: التكنولوجيات الصناعية وتنظم
 ،قسم البحث في الصناعة الحديدية وعمم المعادن 
 ".قسم البحث في خاصيات استخدام المواد 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :2 المادة
 2015أكتوبر  12حرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2012نوفمبر   12المؤرخ في 412، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  12مؤرخ في  999رقـ قػػػرار 

 المتضمف إنشاء وحػدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات  لدى مركػز البحث العممي والتقني  لإللحاـ والمراقبة
  

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
القانون ، المتضمن 1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني عام  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانون رقم  -

 ، المعدل والمتمم،2002-1998التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
، المتضمن 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محرم عام  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إحداث مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة، المعدل والمتمم،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عام  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 مة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،يحدد تنظيم المجان القطاعية الدائ
، الذي 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعبان عام  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا،
، 2011نوفمبر سنة  24موافق ال 1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،
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، الذي 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضمن إنشاء وحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات لدى 2012نوفمبر  12المؤرخ في  412وبمقتضى القرار رقم  -
 مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة،   

 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 والمذكور أعاله، وتحّرر كما يأتي:  2012نوفمبر  12المؤرخ في  412تعدل المادة األولى من القرار رقم  :األولىالمادة 
شعبان عام  8 المؤرخ في 257-99من المرسوم التنفيذي رقم  21و 9: تطبيقا ألحكام المواد المادة األولى"

ييدف ىذا القرار إلى إنشاء "وحدة تنمية الطبقات ، والمذكور أعاله، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420
 الرقيقة والتطبيقات" لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، تدعى في صمب النص "وحدة بحث".

 والمذكور أعاله، وتحّرر كما يأتي:  2012نوفمبر  21المؤرخ في  412من القرار رقم  05تعدل المادة  :2 المادة
كل من السيد المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز البحث في : يكمف  5المادة " 

التكنولوجيات الصناعية، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث 
 .العممي

 2015أكتوبر  12حرر بالجزائر في                                                                                                  
 العالي والبحث العممي وزير التعميـ                                                                                                                    

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2014جويمية  14المؤرخ في  468، يعدؿ القرار رقـ  2015أكتوبر  13المؤرخ في  1001قرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي

 والطاقة، المعدؿوالتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها في مجاالت المواد األولية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمن القانون 1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدل والمتمم،
 المتضمن، 2015 سنة مايو 14 الموافق 1436 عام رجب 25 في المؤرخ 125-15 رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى -

 المعدل، الحكومة، أعضاء تعيين
 المتضمن ،1992 سنة يناير 13 الموافق 1412 عامجب ر  8 في المؤرخ 22-92 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

المعدل  ،والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا وتنظيمياإنشاء المجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العممي 
 والمتمم،

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

إنشاء المجنة المشتركة بين القطاعات  ، المتضمن2009جوان سنة  7القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  وبمقتضى -
المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية 

 والطاقة،
المجنة المشتركة بين  ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء2014جويمية  14المؤرخ في  468وبمقتضى القرار رقم  -

القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد 
 األولية والطاقة، المعدل.
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 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

، المعدل 2014جويمية  14المؤرخ في  468: تطبيقا المادة األولى: تعدل المادة األولى من القرار رقم المادة األولى
 والمذكور أعاله، وتحرركما يأتي:

 " المادة األولى:..............................بدون تغيير ......................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 

 طوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة كما يمي:والت
- ،........................... 
 عن وزارة الدفاع الوطني: ىامل محفوظ، -

 )...........................الباقي بدون تغيير.............................(."
 ر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرا :2المادة 

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                               
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1002 رقـ قرار

 2الجزائر بجامعة- 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عام  03المؤّرخ في  340-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،والمتضّمن إنشاء جامعة بوزريعة
المتضّمن و  2010يوليو سنة  14الموافق  1431شعبان عام  2في  المؤّرخ 184-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 ما يأتي: يقرر
 طبقا لممحق ىذا القرار. 2الجزائر بجامعة 2016–2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ميسانسُتؤىل الالمادة األولػى : 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2جامعة الجزائر : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  2المػػادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  5الجسائر جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ لسانيات تطبيقية دراسات لغوية لغة و أدب عربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1003 رقـ قرار
 0باحٌت بجامعة- 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1989 سنة غشت 1الموافق  1409ذي الحجة عام  29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن إّنشاء جامعة باتنة المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26ماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ عمى محضر اجتءا بنا -

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،1بجامعة باتنة 2016– 2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ،1: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                               
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0باحٌت جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8

 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1004 رقـ قرار

  بسكرة بجامعة- 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 لغة و أدب عربي
 أ نقد و دراسات أدبية دراسات نقدية
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية
 أ أدب جزائري  دراسات أدبية
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و المتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ّمن إنشاء جامعة بسكرة، المعّدل والمتّمم،المتضو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18في المؤّرخ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26وطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة ال -

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،ثغىشحبجامعة  2016– 2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
بتطبيق ىذا القرار الذي  كّل فيما يخّصو، ثغىشح: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                               
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                              

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بطكرة جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 ا نقد و دراسات أدبية دراسات نقدية لغة و أدب عربي
 ا لسانيات عامة دراسات لغوية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1005 رقـ قرار
 2البميدة بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2013أبريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عام  4المؤّرخ في  162 -13يذي رقم وبمقتضى المرسوم التنف -

 ،2المتضّمن إنشاء جامعة البميدة 
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والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية  26ة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجن -
 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،2اٌجٍٍذحبجامعة  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، كّل 2اٌجٍٍذح: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                               
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                              

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 5البليذة  جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1006 رقـ قرار

  برج بوعريريج بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمن نظامو 
 المتضّمنو  2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،إنشاء جامعة برج بوعريريج
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015سنة  أبريل 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

طبقا لممحق ىذا  ،ثٛػشٌشٌذ ثشدبجامعة  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
 القرار.

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 أ نقد و مناىج دراسات نقدية لغة و أدب عربي
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية
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ىذا القرار ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ثٛػشٌشٌذ ثشد: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                               
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                              

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بوعريريج برج جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ لغة إنجميزية لغة إنجميزية آداب و لغات أجنبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1007 رقـ قرار
 البويرة بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 الحكومة، المعّدل،تعيين أعضاء 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن إنشاء و 2012سنة يونيو 4افق المو  1433رجب عام  14مؤّرخ في ال241-12التنفيذي رقم  المرسوم وبمقتضى -

 ،جامعة البويرة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا والمتض 2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 ما يأتي: يقرر
 طبقا لممحق ىذا القرار. البويرة ،بجامعة  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي البويرة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                               
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                               

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البويرة جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 م ىندسة كيميائية ىندسة الطرائق عموم و تكنولوجيا
 م ىندسة الصياغة

 م ىندسة المياه ري 

 أ إنتاج حيواني عموم فالحية عموم الطبيعة و الحياة
 أ تكنولوجيا الغذائية الفالحية و مراقبة النوعية

 أ عمم األحياء الدقيقة  عموم بيولوجية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1008 رقـ قرار
 1قسنطينة بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 العلوي،إى وزير الخعلين العالي والبحث 

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،تعيين 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
والمتضّمن  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  402 – 11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
الذي يحدد 2013سنة  يناير 30 الموافق 1434األّول عام ربيع 18المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167 وبمقتضى القرار رقم -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،3بجامعة قسنطينة 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 3: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قسنطينة2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1لطٌطيٌت جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ الدرامية فنون  فنون العرض فنون 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1009 رقـ قرار
 الوادي بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 الحكومة، المعّدل،تعيين أعضاء 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
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المتضّمن و 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ في ال243-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة الواديإنشاء 

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

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. الوادي،بجامعة  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي الوادي: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الوادي جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8

 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  
 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ إنتاج نباتي عموم فالحية عموم الطبيعة و الحياة
 أ نقد و مناىج دراسات نقدية لغة و أدب عربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1010 رقـ قرار
 جيجل بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم العالي، 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2003يوليو سنة 22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ء جامعة جيجل، المعّدل والمتّمم،المتضّمن إنشاو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األّول عام ربي 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26تأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـ -
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 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،بجامعة جيجل 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
القرار الذي  : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                               
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                              

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جيجل جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 و أدب عربيلغة 
 أ نقد ومناىج دراسات نقدية
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1011 رقـ قرار
 خنشمة بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم، التوجييي

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتو 
المتضّمن و 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14مؤّرخ في ال246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 خنشمة،جامعة إنشاء 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434م ربيع األّول عا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26خ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاري -

 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،بجامعة خنشمة 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
الذي : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 خٌشلت جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 لغة و أدب عربي
 أ نقد و مناىج دراسات نقدية
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية
 أ أدب مقارن و عالمي دراسات أدبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1012 رقـ قرار
  المدية بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي لمتعميم 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمن نظامو 
المتضّمن إنشاء و 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة المدية،
الذي  2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015ية جويم 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. دية،بجامعة الم 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي دية: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الم2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ذيتالو جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ نقد و مناىج دراسات نقدية لغة و أدب عربي

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1013 رقـ قرار
 مستغانـ بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1998سنة يوليو  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في 220- 98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إنشاء جامعة مستغانم، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13قم وبمقتضى المرسوم التنفيذي ر  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26 اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر -

 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. مستغانم،بجامعة  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي مستغانم: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                             

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 هطخغاًن جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 أ نقد و دراسات أدبية دراسات نقدية لغة و أدب عربي
 أ نقد و مناىج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1014 رقـ قرار
 المسيمة بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
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 2001بتمبر سنة س 18الموافق و  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إنشاء جامعة المسيمة، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13فيذي رقم وبمقتضى المرسوم التن -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26ى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عم -

 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،بجامعة المسيمة 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
جامعة المسيمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير 2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                           
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                          

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الوطيلت جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ شريعة و قانون  شريعة -عموم إسالمية  عموم إنسانية واجتماعية

 أ لسانيات عامة دراسات لغوية لغة و أدب عربي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1015 رقـ قرار
 أـ البواقي بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن إنشاء و  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة أم البواقي،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األّول عام ر  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26مـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية ل -
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 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،بجامعة أم البواقي 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أم البواقي، كّل فيما 2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أم البوالي جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 م مواد ومراقبة فيزيائية وكيميائية فيزياء عموم المادة
 م تقنيات أداتية

عموم اقتصادية، والتسيير وعموم 
 تجارية

 م إدارة الموارد البشرية عموم التسيير
 م محاسبة و مالية عموم مالية ومحاسبة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1016 رقـ قرار
  سعيدة بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام و 
المتضّمن إنشاء و  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم  7مؤّرخ في  10-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة سعيدة،
الذي  2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26لمـتأىيل بتاريخ  بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية -

 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،بجامعة سعيدة 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2المػػادة 

 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سينشر في 
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                    
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ضعيذة جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 أ نقد ومناىج نقديةدراسات  لغة وأدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1017 رقـ قرار
 0سطيف بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ومة، المعّدل،تعيين أعضاء الحك

 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140 – 89المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 ،المتضّمن إنشاء جامعة سطيف، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، نظام

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

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015ريل سنة أب 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،1عطٍفبجامعة  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1عطٍف: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0ضطيف جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ تييئة اإلقميم جغرافيا و تييئة اإلقميم عموم األرض و الكون 
 أ نقد و دراسات أدبية دراسات نقدية لغة و أدب عربي
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 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1018 رقـ قرار
 ممسافت بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1989ة الموافق أول غشت سن 1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن إنشاء جامعة تممسان، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26تماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اج -

 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ممسان،بجامعة ت 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ممسان: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ت2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لوطاىح جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ نقد ودراسات أدبية دراسات نقدية لغة و أدب عربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1019 رقـ قرار
 سوؽ أهراس بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و   2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
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المتضّمن إنشاء و  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433 عامرجب  14مؤّرخ ال 245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة سوق أىراس

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األّول عام ر  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية  26مـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية ل -
 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. سوق أىراس،بجامعة  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس:ُتؤىل الالمادة األولػى
بتطبيق ىذا القرار  ، كّل فيما يخّصوسوق أىراس: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضوق أهراش جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ نقد و دراسات أدبية دراسات نقدية لغة و أدب عربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1020 رقـ قرار
 تبسة  بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم، التوجييي

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

ّمن المتض 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

المتضّمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة تبسة،

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

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. تبسة،بجامعة  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي تبسة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حبطت جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 لغة و أدب عربي

 أ نقد و مناىج دراسات نقدية
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية

 دراسات أدبية
 أ أدب عربي
 أ أدب جزائري 

 أ أدب مقارن عالمي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1021 رقـ قرار
  تيارت بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2001مبر سنة سبت 18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إنشاء جامعة تيارت، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13رقم  وبمقتضى المرسوم التنفيذي -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26ضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى مح -

 

 ما يأتي: يقرر
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ،بجامعة تيارت 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
تيارت، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 حيارث جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ لغة انجميزية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1022 رقـ قرار
  زي وزوتي بجامعة 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن 1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء جامعة تيزي وزو، المعّدل والمتّمم،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26اع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتم -

 

 ما يأتي: يقرر
 

طبقا لممحق ىذا  زي وزو،بجامعة تي 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
 القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  وزو،زي : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تي2المػػادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سي وزوحي جاهعت- ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ أدب مقارن وعالمي دراسات أدبية لغة و أدب عربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1023 رقـ قرار
 لعيف تموشنت بالمركز الجامعي 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
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المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن و  2008سنة يوليو  09الموافق  1429رجب عام  06المؤّرخ في 205-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إحداث مركز جامعي بعين تموشنت،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26 المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخبناءا عمى محضر اجتماع  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

طبقا  ،تموشنت بعين الجامعيثبٌّشوض  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
 لممحق ىذا القرار.

المركز الجامعي بعين تموشنت، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير 2المػػادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015كتوبر أ 13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الوركس الجاهعي بعيي حووشٌج - ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 أ نقد و مناىج دراسات نقدية لغة و أدب عربي
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1024 رقـ قرار
 بالبيض بالمركز الجامعي 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

 المتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

المتضّمن و  2010سنة سبتمبر  9الموافق  1431عام  رمضان30المؤّرخ في  204-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،البيضإنشاء مركز جامعي ب
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18ي المؤّرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015سنة  أبريل 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015جويمية  26 طنية لمـتأىيل بتاريخبناًء عمى محضر اجتماع المجنة الو  -
 

 ما يأتي: يقرر
 

طبقا لممحق  بالبيض، الجامعيثبٌّشوض  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
 ىذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار بالبيض الجامعياٌّشوض : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير 2المػػادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بالبيضالوركس الجاهعي  - ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت 
 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عموم و تكنولوجيا
 أ إلكترونيك إلكترونيك
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية

 أ كيمياء حيوية عموم بيولوجية عموم الطبيعة و الحياة
 أ عموم األحياء الدقيقة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1025 رقـ قرار
 ميمةب بالمركز الجامعي 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

 المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء مركز جامعي بميمة،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13 المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
  2015جويمية  26 لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية -
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 ما يأتي: يقرر
 

طبقا لممحق ىذا  بميمة، الجامعيثبٌّشوض  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
 القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار ، بميمة الجامعياٌّشوض : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير 2المػػادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بويلتالوركس الجاهعي  - ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1026 رقـ قرار
  بالنعامة بالمركز الجامعي 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و  2015 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن و  2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30مؤّرخ في 205-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
اء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا والمتضّمن إنش 2015أبريل سنة  13 المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ -

 ما يأتي: يقرر
 

طبقا لممحق ىذا  ،الجامعي بالنعامةثبٌّشوض  2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
 القرار.

بالنعامة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  الجامعياٌّشوض : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير 2المػػادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بالٌعاهت الوركس الجاهعي - ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ نقد و دراسات أدبية دراسات نقدية لغة و أدب عربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1027 رقـ قرار
  بغميزاف بالمركز الجامعي 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و  2015 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن و 2008سنةيوليو 9الموافق  1429رجب عام  06مؤّرخ في  206 - 08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،بغميزانإنشاء مركز جامعي 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015سنة  أبريل 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26 الوطنية لمـتأىيل بتاريخبناءا عمى محضر اجتماع المجنة  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

طبقا لممحق ىذا  غميزان،بالمركز الجامعي ب 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
 القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار غميزانالجامعي ب: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز 2المػػادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 غليساىالوركس الجاهعي ب -ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ تنظيم سياسي و إداري  عموم سياسية حقوق و عموم سياسية
 أ لغة إنجميزية لغة إنجميزية آداب و لغات أجنبية

 أ تاريخ عام تاريخ –عموم إنسانية  اجتماعيةعموم إنسانية و 
 أ عموم االتصال عموم اإلعالم واالتصال–عموم إنسانية 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  ــ
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 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1028 رقـ قرار
 بتمنراست  بالمركز الجامعي 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 

المتضّمن و  2015 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن و  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11مؤّرخ في ال 301-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء مركز جامعي بتمنراست،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015سنة  أبريل 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26 لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية -

 

 ما يأتي: يقرر
 

طبقا لممحق  بتمنراست، بالمركز الجامعي 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
 ىذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا بتمنراست : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي2المػػادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بخوٌراضجالوركس الجاهعي  - ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ لغة إنجميزية لغة إنجميزية آداب و لغات أجنبية
 أ نقد و مناىج دراسات نقدية لغة و أدب عربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1029 رقـ قرار
 تندوؼ ب بالمركز الجامعي 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
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 2008سنة  غشت 19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضان عام  22المؤرخ في  303-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 والمتضّمن إنشاء مركز جامعي بتندوف،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26 الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة -

 

 ما يأتي: يقرر
 

طبقا لممحق  تندوف،بالمركز الجامعي ب 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
 ىذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار تندوفالجامعي ب: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز 2المػػادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 خٌذوفالوركس الجاهعي ب - ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ أنظمة معموماتية إعالم آلي رياضيات و إعالم آلي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1030 رقـ قرار
  بتيبازة بالمركز الجامعي 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008سنة  غشت 19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضان عام  22المؤرخ في  302-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 والمتضّمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18ّرخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
  .2015جويمية  26لمـتأىيل بتاريخ ة الوطنية بناءا عمى محضر اجتماع المجن -
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 ما يأتي: يقرر
 

طبقا لممحق ىذا  تيبازة،بالمركز الجامعي ب 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى
 القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار تيبازةالجامعي ب: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز 2المػػادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 خيبازةالوركس الجاهعي ب - ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 أ تاريخ عام تاريخ -عموم إنسانية  عموم إنسانية واجتماعية

 أ نقد و مناىج دراسات نقدية لغة و أدب عربي
 أ لسانيات تطبيقية دراسات لغوية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الميسانس تأهيليتضمف ، 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1031 رقـ قرار
  تيسمسيمتب بالمركز الجامعي 2016-2015الجامعية  بعنواف الّسنةالمفتوحة 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و   2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن إّنشاء و  2008سنة  يوليو 9الموافق 1429رجب عام  6المؤّرخ في  203-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مركز جامعي بتيسمسيمت،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18لمؤّرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015سنة  أبريل  13المؤرخ في 167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 ما يأتي: يقرر
طبقا لممحق  تيسمسيمت،بالمركز الجامعي ب 2016–2015 المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة ميسانس: ُتؤىل الالمادة األولػى

 ىذا القرار.
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا تيسمسيمتالعاليين ومدير المركز الجامعي ب : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين2المػػادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13لجزائر في حرر با                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 خيطوطيلجبالوركس الجاهعي ب - ليطاًصحأهيل ال هلحك8
 2016-2015الّطٌت الجاهعيت  

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضّمف تأهيل ماستر ذو مسار مدمج، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1032 قرار رقـ
 0بجامعة البميدة - 2016 – 2015 المفتوح بعنواف السنة الجامعية لميسانس

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  137 -89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،والمتضّمن إنشاء جامعة البميدة، المعّدل و المتّمم1989

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادةو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تح الماستر و الذي يحدد و المتضّمن إنشاء لجنة مكمفة بف 2015فيفري سنة  24المؤرخ في  82وبمقتضى القرار رقم  -

 مياميا و تشكيمتيا وسيرىا،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 ما يأتي: يقرر

 

، 1البميدة بجامعة 2016-2015المفتوح بعنوان السنـة الجـامعيـة ذو مسار مدمج لميسانس يؤىل الماستر  :المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 1: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة البميدة2مػػادة ػػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0جاهعت البليذة- حأهيل هاضخر رو هطار هذهج لليطاًص هلحك8
 5804–5803 الطٌت الجاهعيت

 ليطاًص

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أأ دفع فضائي عمم الطيران عموم و تكنولوجيا

 

 هاضخر
 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 أأ دفع فضائي عمم الطيران عموم و تكنولوجيا
ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 يتضّمف تأهيل ماستر ذو مسار مدمج، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1033 قرار رقـ
 بجامعة برج بوعريريج - 2016 – 2015 المفتوح بعنواف السنة الجامعية لميسانس

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
إنشاء  المتضّمنو 2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،جامعة برج بوعريريج
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ة مكمفة بفتح الماستر والذي يحدد و المتضّمن إنشاء لجن 2015فيفري سنة  24المؤرخ في  82وبمقتضى القرار رقم  -

 مياميا و تشكيمتيا وسيرىا،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 ما يأتي: يقرر

 

 بجامعة بجامعة 2016-2015المفتوح بعنوان السنـة الجـامعيـة ذو مسار مدمج لميسانس يؤىل الماستر  :المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقابوعريريج برج

بوعريريج، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا  برج : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجامعة2مػػادة ػػػال
 العالي والبحث العممي. القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ  ــــ

 بوعريريج برججاهعت - حأهيل هاضخر رو هطار هذهج لليطاًص هلحك8
 5804–5803 الطٌت الجاهعيت

 ليطاًص
 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ صناعات إلكترونيكية إلكترونيك  عموم و تكنولوجيا

 

 هاضخر
 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ صناعات إلكترونيكية إلكترونيك  عموم و تكنولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضّمف تأهيل ماستر ذو مسار مدمج، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1034 قرار رقـ
 0قسنطينةبجامعة  - 2016–2015 المفتوح بعنواف السنة الجامعية لميسانس

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
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والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤّرخ في  213 – 84المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى و  -
 ،والمتعمق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرىا، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،ينظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الم

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

و المتضّمن إنشاء لجنة مكمفة بفتح الماستر و الذي يحدد  2015فيفري سنة  24المؤرخ في  82وبمقتضى القرار رقم  -
 يا و تشكيمتيا وسيرىا،ميام

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 ما يأتي: يقرر
 

 1قسنطينة بجامعة 2016-2015المفتوح بعنوان السنـة الجـامعيـة ذو مسار مدمج لميسانس يؤىل الماستر  :المادة األولػى

 لممحق ىذا القرار. طبقا
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1قسنطينة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2مػػادة ػػػال

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0لطٌطيٌتجاهعت - حأهيل هاضخر رو هطار هذهج لليطاًص هلحك8
 5804–5803 الطٌت الجاهعيت

 ليطاًص
 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ ىندسية ميكانيكية ىندسة ميكانيكية عموم و تكنولوجيا

 

 هاضخر
 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ ىندسية ميكانيكية ىندسة ميكانيكية عموم و تكنولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضّمف تأهيل ماستر ذو مسار مدمج، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1035 قرار رقـ
  بجامعة المدية - 2016–2015 المفتوح بعنواف السنة الجامعية لميسانس

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19وافق الم 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،يالمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة المو 
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المتضّمن إنشاء و 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في ال 11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة المدية،

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

و المتضّمن إنشاء لجنة مكمفة بفتح الماستر و الذي يحدد  2015فيفري سنة  24المؤرخ في  82وبمقتضى القرار رقم  -
 مياميا و تشكيمتيا وسيرىا،

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167ر رقم وبمقتضى القرا -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 ما يأتي: يقرر
 

، المدية بجامعة 2016-2015المفتوح بعنوان السنـة الجـامعيـة ذو مسار مدمج لميسانس يؤىل الماستر  :المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ،: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية2مػػادة ػػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جاهعت الوذيت- حأهيل هاضخر رو هطار هذهج لليطاًص هلحك8
 5804–5803 الطٌت الجاهعيت

 ليطاًص
 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ ىندسة الطرائق الصيدالنية ىندسة الطرائق عموم و تكنولوجيا

 

 هاضخر
 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ ىندسة الطرائق الصيدالنية ىندسة الطرائق عموم و تكنولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضّمف تأهيل ماستر ذو مسار مدمج، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1036 قرار رقـ
  1بجامعة سطيف - 2016–2015 المفتوح بعنواف السنة الجامعية لميسانس

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140 – 89المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 ،المتضّمن إنشاء جامعة سطيف، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 سانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،ينظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الم

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وم التنفيذي رقم وبمقتضى المرس -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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والمتضّمن إنشاء لجنة مكمفة بفتح الماستر والذي يحدد  2015فيفري سنة  24المؤرخ في  82وبمقتضى القرار رقم  -
 يرىا،مياميا وتشكيمتيا وس

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 ما يأتي: يقرر
 

، 1سطيف بجامعة 2016-2015المفتوح بعنوان السنـة الجـامعيـة ذو مسار مدمج لميسانس يؤىل الماستر  :المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 1: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سطيف2مػػادة ػػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0جاهعت ضطيف- حأهيل هاضخر رو هطار هذهج لليطاًص هلحك8
 ليطاًص

 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 م المبممراتىندسة  ىندسة الطرائق عموم و تكنولوجيا

 

 هاضخر
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 م المبممراتىندسة  ىندسة الطرائق عموم و تكنولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضّمف تأهيل ماستر ذو مسار مدمج، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1037 قرار رقـ
 بجامعة سكيكدة  - 2016–2015 المفتوح بعنواف السنة الجامعية لميسانس

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 المتضّمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 سانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،يالمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة المو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء لجنة مكمفة بفتح الماستر والذي يحدد  2015فيفري سنة  24المؤرخ في  82وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وسيرىا، مياميا
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
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 ما يأتي: يقرر
 

، سكيكدة بجامعة 2016-2015المفتوح بعنوان السنـة الجـامعيـة ذو مسار مدمج لميسانس يؤىل الماستر  :المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2مػػادة ػػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جاهعت ضكيكذة- حأهيل هاضخر رو هطار هذهج لليطاًص هلحك8
 5804–5803 الطٌت الجاهعيت

 ليطاًص
 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 م ىندسة بترو كيميائية صناعات بترو كيميائية عموم وتكنولوجيا

 

 هاضخر
 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 م ىندسة بترو كيميائية صناعات بترو كيميائية وتكنولوجياعموم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1038قرار رقـ 
 1الجزائر بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 كومة، المعّدل،تعيين أعضاء الح

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
 ، المعدل والمتمم،ير جامعة الجزائرالمتعمق بتنظيم وتسي 1984 غشت 18 المؤّرخ في 209-84رقم لمرسوم وبمقتضى ا -
والمتضمن تغيير  2010يوليو  14الموافق  1431 شعبان عام 2المؤّرخ في  183-10 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 تسمية جامعة الجزائر،
 ذيال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،ي
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ -

 

 ما يأتي: يقرر
 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقا1الجزائر
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1الجزائر: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1الجسائر جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة تخصص الفرع الميداف
 م اإلمامة شريعة–عموم إسالمية  عموم إنسانية واجتماعية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1039قرار رقـ 
 2الجزائر بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
 2009بر سنة أكتو  22الموافق  1430ذي القعدة عام  03المؤّرخ في  340-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،والمتضّمن إنشاء جامعة بوزريعة
المتضّمن و  2010يوليو سنة  14الموافق  1431شعبان عام  2المؤّرخ في  184-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
ذي ال 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،ي
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ -

 

 ما يأتي: ريقر 
 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقا2الجزائر

القرار الذي كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا ، 2الجزائر: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 5الجسائر جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة تخصص الفرع الميداف

 أ أثار ما قبل التاريخ عمم اآلثار–عموم إنسانية عموم إنسانية واجتماعية
 أ اآلثارصيانة وترميم في عمم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1040قرار رقـ 
  عنابة بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم  بمقتضى -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في  125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتعمق بتنظيم 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وسيرىا جامعة عنابة

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
ذي ال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،ي
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26 عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ ءبنا -

 ما يأتي: يقرر
، بجامعة عنابة2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى

 لممحق ىذا القرار. طبقا
: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  2مػػادة ػػال

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
 عٌابت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8

  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت
 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ استغالل المناجم ىندسة المناجم عموم وتكنولوجيا
 أ تثمين الموارد المعدنية

 أ تعدين تعدين
 أ جيولوجيا و محيط جيولوجيا عموم األرض و الكون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1041قرار رقـ 
 5باتنة بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

القانون  المتضّمنو  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضان عام  24المؤّرخ في  180-15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 ،2إنشاء جامعة باتنة المتضّمن و 
المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا والمتضّمن إنشاء  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015 جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

، 2باتنةبجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2باتنة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 5باحٌت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 نظافة وأمن صناعي عموم وتكنولوجيا

 أ التحكم في الخطر الصناعي
 أ أمن داخمي لممؤسسة

 أ نظافة، أمن وصحة في العمل
 أ نوعية، نظافة، أمن وبيئة
 أ ىندسة البيئة والطرائق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1042قرار رقـ 

 بجاية بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
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المتضّمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إّنشاء جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 رىا،وصالحياتيا وسي
 .2015 جويمية 26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -

 

 ما يأتي: يقرر
 

، بجامعة بجاية2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي : يكّمف المدير العام 2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13بالجزائر في  حرر                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجايت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ ري  ري  عموم وتكنولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1043قرار رقـ 
 بسكرة بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إنشاء جامعة بسكرة، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام الدراسات و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015 جويمية 26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -
 

 ما يأتي: يقرر
 

، بجامعة بسكرة2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ،: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بسكرة2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بطكرة جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ طاقات متجددة كيروتقني وتكنولوجيا عموم
 أ ري  ري 

 عموم فالحية عموم الطبيعة والحياة

  إنتاج حيواني
 أ التربة والمياه
 أ إنتاج نباتي
 أ فالحة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1044قرار رقـ 
 1البميدة بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،والمتضّمن إنشاء جامعة البميدة، المعّدل والمتّمم

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13مرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ال -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 ا،وصالحياتيا وسيرى
 .2015 جويمية 26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -
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 ما يأتي: يقرر
 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقا1البميدة

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 1: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة البميدة 2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                          

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 0البليذة جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8

  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 طيران عموم وتكنولوجيا

 أ اتصاالت سمكية وال سمكية فضائية
 أ استغالل الطيران
 أ عمميات جوية
 أ تركيبات

 أ دفع الطائرة
 أ دفع الفضائي
 أ الطيران

 أ تركيب الطائرة
 أ طاقات متجددة إلكترونيك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1045قرار رقـ 
 برج بوعريريج  بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 كومة، المعّدل،تعيين أعضاء الح

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
 المتضّمنو  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14 المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،إنشاء جامعة برج بوعريريج
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015 أبريل سنة 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015 جويمية 26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -
 

 ما يأتي: يقرر
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 برجبجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقابوعريريج

بوعريريج، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  برج: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  2مػػادة ػػال
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 والبحث العمميوزير التعميـ العالي                                                                                                                          

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بوعريريج برج جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ صناعات إلكترونية إلكترونيك عموم وتكنولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1046قرار رقـ 
 بومرداس  بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 كومة، المعّدل،تعيين أعضاء الح

المتضّمن و  1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عام  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء جامعة بومرداس، المعّدل والمتّمم،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضّمن نظام او 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات  2011مبر نوف 03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى القرار  -

 لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015 جويمية 26لمـتأىيل بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية  بناءا -

 

 ما يأتي: يقرر
 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقابومرداس

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ،: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بومرداس 2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ  ــــ
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 بوهرداش جاهعت-راث حطجيل وطٌي ليطاًص الفروع حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عموم وتكنولوجيا

 أ تشغيل آلي لمطرائق الصناعية: تحكم آلي آليات
 أ ىندسية الكيرباء واإللكترونيك إلكترونيك
 أ كيرباء صناعية كيرو تقني

 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق

 ىندسة ميكانيكية
 أ ىندسة ميكانيكية: ميكانيك الورشات البترولية
 أ ةىندسة ميكانيكية: ميكانيك الوحدات البتروكيميائي

 أ نقل المحروقات 

 أ حفر آبار النفط محروقات
 أ إنتاج المحروقات 

 أ عموم جيولوجية تطبيقية: موارد معدنية وطاقوية جيولوجيا عموم األرض و الكون 
 أ جيوفيزياء: جيوفيزياء زلزالية جيوفيزياء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1047قرار رقـ 
 الشمف  بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،
والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  209-01مرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ال -

 والمتضّمن إنشاء جامعة الشمف، المعّدل والمتّمم،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عم
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا والمت 2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 ما يأتي: يقرر
، بجامعة الشمف2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى

 لممحق ىذا القرار. طبقا
: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشمف، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  2مػػادة ػػال

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ  ــــ
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 الشلف جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ عموم التغذية عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1048قرار رقـ 
  1قسنطينة بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤّرخ في  213 – 84المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 والمتعمق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرىا، المعّدل والمتّمم،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،والمتضّمن نظام الدراسات 

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

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية  26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -
 ما يأتي: يقرر

 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقا1قسنطينة

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ،1قسنطينة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0لطٌطيٌت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 أ ىندسة النقل  ىندسة النقل عموم وتكنولوجيا
 أ صناعة ميكانيكية  ىندسة ميكانيكية

 رياضيات رياضيات وا عالم آلي
 أ جبر وىندسة

 أ تحميل
 أ إحصاء -احتماالت 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 أكتوبر(   -)سبتمبر-الجزء الثاني-5102السداسي الثاني                   النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             157

 

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1049قرار رقـ 
  3قسنطينة بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19وافق الم 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
والمتضّمن  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محّرم عام  3المؤّرخ في  402 – 11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
الذي  2013سنة  يناير 30 الموافق 1434 األّول عام ربيع 18المؤّرخ في  77-13م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رق -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015 جويمية 26اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  عمى محضر بناءا -

 ما يأتي: يقرر
 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقا3قسنطينة

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 3قسنطينة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1لطٌطيٌت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عموم وتكنولوجيا
 أ ىندسة معمارية ىندسة معمارية

 أ قيادة عممياتية لممشاريع 

 أ تعمير عمران
 م تعمير

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1050قرار رقـ 
  2قسنطينة بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
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والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 الحكومة، المعّدل،تعيين أعضاء 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
والمتضّمن  2011نوفمبر سنة  28موافق ال 1433محّرم عام  3المؤّرخ في  401–11المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى و  -

 ،2إنشاء جامعة قسنطينة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015 جويمية 26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -

 

 ما يأتي: يقرر
 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقا2قسنطينة

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 2قسنطينة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5لطٌطيٌت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي

 أ ىندسة البرنامج
 أ أنظمة اإلعالم 

 أ اإلعالم اآللي عموم
 أ تكنولوجيات المعمومات

 أ مكتبات ومراكز المعمومات عمم المكتبات –عموم إنسانية  واجتماعية عموم إنسانية
 أ تقنيات أرشيفية

عموم وتقنيات النشاطات البدنية 
 والرياضية

 أ التربية وعمم الحركة نشاط بدني رياضي تربوي 
 أ التدريب الرياضي التنافسي تدريب رياضي

 أ والموارد البشريةتسيير المنشآت الرياضية  إدارة وتسيير رياضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1051قرار رقـ 
 قالمة بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 الحكومة، المعّدل،تعيين أعضاء 
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 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  273-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إنشاء جامعة قالمة، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،او 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13ؤّرخ في الم 167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015 جويمية 26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -
 

 ما يأتي: يقرر
 

، بجامعة قالمة2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قالمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                      
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لالوت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ آثار قديمة عمـ اآلثار-عموـ إنسانية  عموـ إنسانية واجتماعية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1052قرار رقـ 

 خنشمة  بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن و  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عام  رجب 14في  المؤّرخ 246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 خنشمة،جامعة إنشاء 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  والمتضّمن إنشاء المجنة 2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
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 .2015 جويمية 26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -
 

 ما يأتي: يقرر
 

، بجامعة خنشمة2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 خٌشلت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ المياه والمحيط  عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1053قرار رقـ 
 المدية  بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19وافق الم 1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن إنشاء و  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في ال 11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة المدية،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015 جويمية 26المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  عمى محضر اجتماع بناءا -

 

 ما يأتي: يقرر
 

، بجامعة المدية2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ  ــــ
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 الوذيت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ ىندسة الطرائق الصيدالنية ىندسة الطرائق عموم وتكنولوجيا

 أ حفع التراث عمم اآلثار-عموم إنسانية  عموم إنسانية واجتماعية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1054قرار رقـ 
 مستغانـ  بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  220- 98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إنشاء جامعة مستغانم، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13ى المرسوم التنفيذي رقم وبمقتض -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 سيرىا،وصالحياتيا و 
 .2015 جويمية 26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -

 

 ما يأتي: يقرر
 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. مستغانم، طبقا

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي مستغانم: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 هطخغاًن جاهعت-حطجيل وطٌي ليطاًص الفروع راث حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عموم فالحية عموم الطبيعة والحياة

 أ تحسين االنتاج النباتي
 أ حماية المحاصيل

 أ مراقبة نوعية األغذية
 أ عموم وتكنولوجيات غذائية
 أ عموم ومنتجات حيوانية

 أ التربة والبيئةعموم 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ  ـ
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 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1055قرار رقـ 
  2وهراف بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 كومة، المعّدل،تعيين أعضاء الح

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435عام  ذي القعدة 27المؤّرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،2وىران المتضّمن إنشاء جامعة و 
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقا2وىران

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة وىران 2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                      
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ـــ

 5وهراى جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عموم وتكنوولوجيا
 أ أمن صناعي نظافة وأمن صناعي
 أ صيانة في األداتية ىندسة صناعية
 أ صيانة في الكيروميكانيك كيروميكانيك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1056قرار رقـ 
 ورقمة بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
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والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 كومة، المعّدل،تعيين أعضاء الح

 2001سنة  يوليو 23الموافق و  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إنشاء جامعة ورقمة، المعّدل والمتّمم،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق و  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13لمؤّرخ في ا 167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015 جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

، بجامعة ورقمة2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ورقمة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ورللت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 محروقات عموم وتكنولوجيا

 م تنقيب
 أ إنتاج
 م إنتاج

 م ميكانيك الورشات البترولية

 عموم فالحية عموم الطبيعة والحياة

 أ زراعة صحراوية
 أ التربة والمياه
 أ إنتاج نباتي
 أ إنتاج حيواني
 أ حماية النباتات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1057قرار رقـ 

 1سطيف بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،
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والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 كومة، المعّدل،تعيين أعضاء الح

 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140–89المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 ،المتضّمن إنشاء جامعة سطيف، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،نظام 

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

والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015ريل سنة أب 13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015 جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 ما يأتي: يقرر
 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقا1سطيف

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سطيف 2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0ضطيف جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

بصريات وميكانيك  عموم وتكنولوجيا
 الدقة

 أ تكنولوجيا المواد
 أ ميكانيك تطبيقية

 أ بصريات أداتية وفوطونيات
 أ قياس بصري 

 أ عمم القياس والرقابة الصناعية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1058قرار رقـ 
 سكيكدة  بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 المتضّمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدل والمتّمم،و 
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13تضى المرسوم التنفيذي رقم وبمق -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وسيرىا، وصالحياتيا
 . 2015 جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقاسكيكدة

العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي : يكّمف المدير 2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضكيكذة جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 ةصناعات بتروكيميائي عموم وتكنولوجيا
 أ وبتروكيمياء تكرير

 أ آليو ومراقبة في الصناعات البتروكيمياوية
 أ بتروكيميائيةىندسة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1059قرار رقـ 
  تبسة بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 كومة، المعّدل،تعيين أعضاء الح

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن إنشاء  2009يناير سنة  4ق المواف 1430محّرم عام  7مؤّرخ في ال 08-09بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 جامعة تبسة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  والمتضّمن 2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 2015 جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
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 ما يأتي: يقرر
 

، بجامعة تبسة2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حبطت جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 ىندسة المناجم عموم وتكنولوجيا

 أ جيوتقني
 أ محيط منجمي

 أ المعدنيةتثمين الموارد 
 أ استغالل منجمي

 أ إلكتروميكانيك منجمية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذاتيتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1060قرار رقـ 
  تممساف بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و   2015سنة مايو 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 الحكومة، المعّدل،تعيين أعضاء 

 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن إنشاء جامعة تممسان، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 ّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13في  المؤّرخ 167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 2015 جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

، بجامعة تممسان2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. طبقا
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: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تممسان، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  2مػػادة ػػال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                      
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلوطاى جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 ىندسة بيو طبية عموم وتكنولوجيا
شارات بيو طبية  أ صور وا 
 أ إعالم آلي بيو طبي
 أ إلكترونيك بيو طبي

 أ إنتاجية ىندسة صناعية
 أ عمم الغابات عموم فالحية عموم الطبيعة والحياة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذات تسجيل وطنييتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1061قرار رقـ 
 هواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا  بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

  2015 سنة  مايو 14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 لحكومة، المعّدل،المتضّمن تعيين أعضاء او 
المتعمق بتنظيم 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  210-84رقم المرسوم وبمقتضى  -

 ،المعّدل والمتّمم ،ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا وسيرىاجامعة 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167رار رقم وبمقتضى الق -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015 جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

بجامعة ىواري 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. ، طبقابومدين لمعموم والتكنولوجيا

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا، كّل فيما يخّصو  2مػػادة ػػال
 شر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سين

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                      
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ  ــــ
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 لعلوم والخكٌولوجيا هواري بوهذيي ا جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 أ فيزياء أساسية فيزياء  عموم المادة
 أ طاقوية

 أ كيمياء كيمياء

 رياضيات وا عالم آلي

 رياضيات 

 أ رياضيات
 أ الجبر والتشفير

 أ إحصاء-احتماالت
 أ بحث عممياتي

 إعالم آلي
 أ إعالم آلي

 أ ىندسة االتصاالت السمكية والالسمكية والشبكات
 أ ىندسة أنظمة اإلعالم اآللي والبرمجيات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليسانس الفروع ذات تسجيل وطنييتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1062قرار رقـ 
 لمعمـو والتكنولوجيا  وهراف بجامعة 2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 كومة، المعّدل،تعيين أعضاء الح

، المتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤّرخ في  212-84 وبمقتضى المرسوم رقم -
 وسيرىا، المعدل والمتمم، بتنظيم جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015 جويمية 26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
 

وىران بجامعة 2016 –2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجـامعيـة  ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني،: تؤىل المادة األولػى
 لممحق ىذا القرار. لمعموم والتكنولوجيا، طبقا

، كّل فيما يخّصو بتطبيق وىران لمعموم والتكنولوجيا: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  2مػػادة ػػال
 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وهراى للعلوم والخكٌولوجيا، جاهعت-ليطاًص الفروع راث حطجيل وطٌي حأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عموم وتكنولوجيا
 أ دفع وىيدروديناميك بحري  ىندسة بحرية

 أ تصميم وىندسة معمارية بحرية
 أ ري  ري 
 أ تعدين تعدين

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2015أوت  05المؤرخ في  587، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1063رقـ قرار 

عالـ آلي"  المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة تبسة في ميداف "رياضيات وا 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،

والمتضّمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430عام محّرم  7المؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة تبسة؛

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13يذي رقم وبمقتضى المرسوم التنف -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة   2015أوت  05المؤرخ في  587وبمقتضى القرار رقم  -
 .وا عالم آلي"تبسة في ميدان "رياضيات 

 ما يأتي: يقرر
 

، المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  587ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  المادة األولى:
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة في ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق 

 ىذا القرار.
 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  587يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي

 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر  :3المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 أكتوبر(   -)سبتمبر-الجزء الثاني-5102السداسي الثاني                   النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             170

 

 2015أوت  05المؤرخ في  572، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1064رقـ قرار 
عالـ آلي"  المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة جيجل في ميداف "رياضيات وا 

 

 وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،إى 

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2003يوليو سنة   22الموافق  1424جمادى األولى عام  22المؤّرخ في  258-03و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضّمن إنشاء جامعة جيجل، المعّدل و المتّمم،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

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

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة   2015أوت  05المؤرخ في  572وبمقتضى القرار رقم  -
 .جيجل في ميدان "رياضيات وا عالم آلي"

 

 ما يأتي: يقرر
 

، المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  572ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار  المادة األولى:
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".

 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  572يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع افالميد

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة جيجل، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  586، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1065رقـ قرار 
عالـ آلي"المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   جامعة سوؽ أهراس في ميداف "رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة
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والمتضّمن إنشاء  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤّرخ 245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة سوق أىراس،

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

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  2015أوت  05المؤرخ في  586وبمقتضى القرار رقم  -
 سوق أىراس في ميدان "رياضيات وا عالم آلي"،

 

 ما يأتي: يقرر
 

، المذكور أعاله، المتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  586: ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  المادة األولى:
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".

 تالي:، عمى النحو ال2015أوت  05المؤرخ في  586يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 

 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سوق أىراس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  593، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1066رقـ قرار 
عالـ آلي"  المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف المركز الجامعي لميمة في ميداف "رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،

والمتضّمن  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء مركز جامعي بميمة،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األّول عام ر  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز  2015أوت  05المؤرخ في  593وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بميمة في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".

 يأتي: ما يقرر
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، المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  593ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  المادة األولى:
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بميمة  في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".

 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05 المؤرخ في 593يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي بميمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2015أوت  05المؤرخ في  786، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1067رقـ قرار 

 المؤهمة بعنواف المركز الجامعي لميمة في ميداف "عمـو الطبيعة والحياة"المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،

والمتضّمن  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عام  6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء مركز جامعي بميمة،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08لمرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى ا -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

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

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز  2015أوت  05المؤرخ في  786وبمقتضى القرار رقم  -
 الجامعي بميمة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة".

 

 ما يأتي: يقرر
 

، المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  786ييدف ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقم  المادة األولى:
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بميمة  في ميدان "عموم الطبيعة والحياة".

 حو التالي:عمى الن 2015أوت  05المؤرخ في  786يعدل ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ عمم البيئة و المحيط عموم بيولوجية عموم الطبيعة و الحياة
 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي بميمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
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 المؤرخ 661، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1068رقـ قرار 
 ، المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف2015أوت  05في 

 عمـو اقتصادية والتسيير وعمـو تجارية" برج بوعريريج في ميداف "جامعة 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

المتضمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى  المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، ومة،تعيين أعضاء الحك

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛و 
والمتضّمن  2012يونيو سنة  4ق المواف1433رجب عام  14المؤّرخ في244 -12وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء جامعة برج بوعريريج،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي، يحدد
بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةوالمتضمن  2015أوت  05المؤرخ في  661القرار رقم وبمقتضى  -

 "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية.في ميدان برج بوعريريج 
 

 ما يأتي: يقرر
 

 

المذكور أعاله والمتضمن  ،2015أوت  05المؤرخ في  661رقم  ممحق القرار تعديلييدف ىذا القرار إلى  :المادة األولى
"عموم اقتصادية والتسيير في ميدان برج بوعريريج بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة

 . وعموم تجارية"
 عمى النحو التالي: 2015أوت  05المؤرخ في  661يعدل ممحق القرار رقم  :2المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ محاسبة وجباية عموم مالية ومحاسبة التسيير و عموم تجاريةعموم اقتصادية و 

 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

بتطبيق ىذا القرار ، كّل فيما يخصو برج بوعريريجيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 رطاهر حجااألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المؤرخ 679، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1069رقـ قرار 
 ، المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف2015أوت  05في 

 عمـو اقتصادية والتسيير وعمـو تجارية" في ميداف " 2وهرافجامعة 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،
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المتضمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى  المرسوم الرئاسي رقم  -
 مة،المعّدل،تعيين أعضاء الحكو 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي، يحدد
 2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435عام  ذي القعدة27المؤّرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،2وىران المتضّمن إنشاء جامعة 
بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةوالمتضمن  2015أوت  05المؤرخ في  679القرار رقم وبمقتضى  -

 "عموم اقتصادية و التسيير و عموم تجارية".في ميدان  2وىران 
 ما يأتي: يقرر

 

المذكور أعاله والمتضمن  ،2015أوت  05المؤرخ في  679ييدف ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقم  :المادة األولى
"عموم اقتصادية والتسيير وعموم في ميدان  2وىران بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة

 تجارية".
 عمى النحو التالي: ،2015أوت  05المؤرخ في  679يعدل ممحق القرار رقم  :2الػػمػػادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ مالية البنوك والتأمينات عموم مالية و محاسبة والتسيير وعموم تجاريةعموم اقتصادية 

 ".........................................الباقي بدوف تغيير................................................"
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2وىران يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :3المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.س
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                   

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1070قرار رقـ 
 بجاية بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

المتضّمن و 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1998يوليو سنة  7 الموافق 1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إّنشاء جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانسو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 ما يأتي: يقرر
                                                                                                                  

 ، طبقاجامعة بجايةب 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع ماستر الفروع ذات تسجيل وطني، المفتوحيؤىل  المادة األولػى:
 لممحق ىذا القرار.

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بجاية، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2المػػادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجايت جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ ري حضري  ري  عموم وتكنولوجيا
 أ تييئة ومنشآت الري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1071 قرار رقـ

 1البميدة بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  137 -89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،والمتضّمن إنشاء جامعة البميدة، المعّدل والمتّمم

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادةو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ية لمتأىيل وتشكيمتيا المتضّمن إنشاء المجنة الوطنو  2015 أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
                                                                                                                  

 ،1جامعة البميدةب 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع ماستر الفروع ذات تسجيل وطني، المفتوحيؤىل  المادة األولػى:
 لممحق ىذا القرار. طبقا
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كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 1: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة البميدة2المػػادة 
 .الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميسينشر في النشرة 

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 0البليذة جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عموم وتكنولوجيا

 طيران

 أ طيران 
 أ استغالل الطيران

 أ تسيير الحركة الجوية
 أ عمميات جوية

 أ دفع الطائرة تركيبات 
 أ ىياكل الطيران

 أ اتصاالت سمكية وال سمكية فضائية

 طاقات متجددة
 أ طاقات متجددة وسكن بيومناخي

 أ تحويل كيروضوئي
 أ تحويل حراري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1072قرار رقـ 

 بومرداس بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن و  1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عام  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء جامعة بومرداس، المعّدل والمتّمم،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26جتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر ا -

 

 ما يأتي: يقرر
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، جامعة بومرداسب 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع ماستر الفروع ذات تسجيل وطني، المفتوحيؤىل  المادة األولػى:
 لممحق ىذا القرار. طبقا

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ،: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بومرداس2المػػادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 التعميـ العالي والبحث العمميوزير                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بوهرداش جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عموم وتكنولوجيا

 أ آليات آليات
 أ كيرو تقني كيرو تقني
 أ ىندسة اإلعالم اآللي إلكترونيك

 أ اتصاالت سمكية وال سمكية اتصاالت سمكية وال سمكية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1073قرار رقـ 
 0قسنطينة بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1984سنة  غشت 18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤّرخ في  213 – 84المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى و  -
 ،والمتعمق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرىا، المعّدل والمتّمم

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13تنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم ال -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  بناءا -

 

 ما يأتي: يقرر
                                                                                                                  

، 1جامعة قسنطينةب 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع ماستر الفروع ذات تسجيل وطني، المفتوحيؤىل  المادة األولػى:

 لممحق ىذا القرار. طبقا
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 1: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قسنطينة2المػػادة 

 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 التعميـ العالي والبحث العمميوزير                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـ
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 0لطٌطيٌت جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عموم وتكنولوجيا
 ىندسة النقل

 م جر كيربائي
 أ ىندسة النقل والموجستكية

 م المحروقاتنقل وتوزيع 
 أ ىندسة الصيانة لوسائل النقل

 أ إدارة وىندسة صيانة أنظمة النقل نظافة وأمن صناعي
 م إدارة األخطار والبيئة

 رياضيات رياضيات وا عالم آلي

 أ المعادالت ذات االشتقاقات الجزئية
 أ رياضيات مطبقة في االقتصاد و المالية

 م إحصاء تطبيقي
 أ العمميات العشوائيةإحصاء 

 أ طوبولوجيا جبرية و أنظمة ديناميكية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1074قرار رقـ 
 5قسنطينة بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  401 – 11المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى و  -

 ،2والمتضّمن إنشاء جامعة قسنطينة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18ي المؤّرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26وطنية لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة ال -

 

 ما يأتي: يقرر
                                                                                                                  

، 2جامعة قسنطينةب 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع ماستر الفروع ذات تسجيل وطني، المفتوحيؤىل  المادة األولػى:

 لممحق ىذا القرار. طبقا
كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 2: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قسنطينة2المػػادة 

 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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 5لطٌطيٌت جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي

 أ ىندسة البرمجيات
 أ شبكات ونظم موزعة

 أ عموم وتكنولوجيات المعمومات واالتصال
 أ المعمومات وتكنولوجيات الوابنظم 

عمم  –عموم إنسانية  عموم إنسانية واجتماعية
 المكتبات

 أ إدارة أعمال المكتبات ومراكز التوثيق
 أ تقنيات أرشيفية

عموم وتقنيات النشاطات البدنية 
 والرياضية

 أ عموم وتقنيات حركة اإلنسان تدريب رياضي
 أ إدارة وتسيير المنشآت الرياضية  إدارة وتسيير رياضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1075قرار رقـ 

 1قسنطينة بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

المتضّمن و  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

والمتضّمن  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤّرخ في  402 – 11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،3إنشاء جامعة قسنطينة 

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

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2015جويمية  26بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 ما يأتي: يقرر
                                                                                                                  

، 3قسنطينةجامعة ب 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع ماستر الفروع ذات تسجيل وطني، المفتوحيؤىل  المادة األولػى:
 لممحق ىذا القرار. طبقا

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 3قسنطينة: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 التعميـ العالي والبحث العمميوزير                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 1لطٌطيٌت جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 ىندسة معمارية

 أ ىندسة معمارية مستدامة وطاقة خضراء
 أ ومحيط حــــضري تصميم ىندسي معماري 

 أ تصميم عمراني
 أ ةوالعمراني ةحكامة المشروع المعماري
 م إدارة المشاريع

 أ المعماري والعمراني لمتراث المستدامة إعادة التأىيل

 عمران

 أ عمران
 م عمران عــــممياتي

 أ عمران لميندسة المعمارية
 م عمران لميندسة المعمارية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015توبر أك 13 المؤّرخ في 1076رقـ قرار 

 2وهراف بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435عام  ذي القعدة 27المؤّرخ في  261-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،2وىران المتضّمن إنشاء جامعة و 
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26مـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية ل -

 

 ما يأتي: يقرر
                                                                                                                  

، 2وىرانجامعة ب 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع ماستر الفروع ذات تسجيل وطني، المفتوحيؤىل  المادة األولػى:
 لممحق ىذا القرار. طبقا

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 2وىران: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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 5وهراى جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 عموم وتكنوولوجيا

 أ كيروميكانيك صناعي كيروميكانيك

 ىندسة صناعية

 أ ىندسة صناعية
 أ ىندسة صيانة األداتية

 أ نوعية –موثوقية  –صيانة 
 أ نوعية –تحميل  –قياس

نظافة و أمن 
 صناعي

 أ األمن الصناعي والبيئة
 أ تدخل–وقاية  –أمن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015وبر أكت 13 المؤّرخ في 1077قرار رقـ 

 ورقمة بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،التوجييي 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2001سنة  يوليو 23الموافق و  1422جمادى األولى عام  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إنشاء جامعة ورقمة، المعّدل والمتّمم،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق و  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 اتيا وسيرىا،وصالحي
 .2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يقرر
                                                                                                                  

 ، طبقاجامعة ورقمةب 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع وطني، المفتوحماستر الفروع ذات تسجيل يؤىل  المادة األولػى:
 لممحق ىذا القرار.

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، : يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ورقمة2المػػادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ورللت جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 محروقات عموم وتكنولوجيا

 م تنقيب
 م ميكانيك الورشات البترولية

 أ إنتاج
 م إنتاج

 عموم فالحية عموم الطبيعة والحياة

 أ تسيير األنظمة الزراعية
 أ المراعي وتربية الحيوانات في المناطق الجافة

 أ حماية النباتات والمحيط
 أ محيط –تربة  -حماية المورد ماء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1078رقـ قرار 

 1سطيف بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 1989سنة  الموافق أول غشت 1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140 – 89المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 ،المتضّمن إنشاء جامعة سطيف، المعّدل والمتّمم

المتضّمن  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

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

المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 . 2015جويمية  26بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ  -
 

 ما يأتي: يقرر
                                                                                                                  

، 1سطيفجامعة ب 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع ماستر الفروع ذات تسجيل وطني، المفتوحيؤىل  المادة األولػى:
 لممحق ىذا القرار. طبقا

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ، 1سطيف: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 2المػػادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0ضطيف جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عموم وتكنولوجيا

بصريات وميكانيك 
 الدقة

 أ ميكانيك المواد
 أ ميكانيك دقيقة
 م عمم القياس 

 أ بصريات وفوطونيات تطبيقية
 أ ميكانيك بصري 

 أ مواد المبممرات ىندسة الطرائق
 أ ىندسة المبممرات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1079قرار رقـ 

 سكيكدة  بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2001تمبر سنة سب 18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 المتضّمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدل والمتّمم،و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 . 2015جويمية  26ا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمـتأىيل بتاريخ بناء -

 

 ما يأتي: يقرر
                                                                                                                  

، جامعة سكيكدةب 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع ماستر الفروع ذات تسجيل وطني، المفتوحيؤىل  المادة األولػى:
 لممحق ىذا القرار. طبقا

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ،: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة2المػػادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 التعميـ العالي والبحث العمميوزير                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ  ــــ
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 ضكيكذة جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 ةصناعات بتروكيميائي عموم وتكنولوجيا

 م صيانة في صناعات بتروكيميائية
 م بتروكيمياء وطرائق المبممرات 

 م التشغيل اآللي في الصناعات البتروكيميائية
 م وساطة في اليندسة البتروكيميائية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفروع ذات ماستريتضّمف تأهيل ، 2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1080قرار رقـ 

 تبسة بجامعة 2016-2015المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية تسجيل وطني 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

القانون المتضّمن و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008شت سنة غ 19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  08-09بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة تبسة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا و  2015 أبريل سنة 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقم  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية  26لمـتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية  -

 

 ما يأتي: يقرر
                                                                                                                  

 ، طبقاتبسة بجامعة 2016–2015 ـةيبعنوان الّسنة الجـامع ماستر الفروع ذات تسجيل وطني، المفتوحيؤىل  المادة األولػى:
 لممحق ىذا القرار.

: يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2المػػادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  حبطت جاهعت-الفروع راث حطجيل وطٌي  هاضخرحأهيل  هلحك8
  2015- 2016 الّطٌت الجاهعيت

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 ىندسة منجمية عموم وتكنولوجيا

 أ إلكتروميكانيك منجمي
 أ استغالل المناجم

 أ جيوتقني
 أ دراسة المعادن 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 2015أوت  05المؤرخ في  819، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13في المؤّرخ  1081رقـ قرار 
 سيدي بمعباس في ميداف "عمـو المادة"جامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4لموافق ا 1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

المتضمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،

 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29في المؤّرخ  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعّدل والمتّمم،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 شيادة الدكتوراه؛المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر و و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،ي
بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةوالمتضمن  2015أوت  05المؤرخ في  819القرار رقم وبمقتضى  -

 "عموم المادة"،في ميدان سيدي بمعباس 
 ما يأتي: يقرر

 

المذكور أعاله والمتضمن  ،2015أوت  05المؤرخ في  819 رقم ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار :المادة األولى
 ."عموم المادة"في ميدان سيدي بمعباس بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة

 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  819يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ فيزياء المواد فيزياء عموم المادة
 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار سيدي بمعباسيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :3المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالذي 

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  799، يعدؿ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1082رقـ قرار 
 بومرداس في ميداف "عموـ المادة"جامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، مة،تعيين أعضاء الحكو 

والمتضّمن  1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عام  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء جامعة بومرداس، المعّدل والمتّمم،
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 راسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛والمتضّمن نظام الد

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

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  2015أوت  05المؤرخ في  799وبمقتضى القرار رقم  -
 بومرداس في ميدان "عموم المادة".

 ما يأتي: يقرر
 

،المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  799ييدف ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقم  المادة األولى:
 .مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس في ميدان "عموم المادة"

 عمى النحو التالي: 2015أوت  05المؤرخ في  799يعدل ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ كيمياء تحميمية كيمياء عموم المادة
 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة جامعة بومرداس، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 
  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  559، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1083رقـ قرار 
عالـ آليفي ميداف " جامعة عنابةالمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "رياضيات وا 

 

 العلوي،إى وزير الخعلين العالي والبحث 

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

المتضمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى  المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، ضاء الحكومة،تعيين أع

المتعمق بتنظيم 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عام  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقم المرسوم وبمقتضى  -
 المعّدل والمتّمم، ،وسيرىا جامعة عنابة

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم - -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي، يحدد
بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةوالمتضمن  2015أوت  05المؤرخ في  559القرار رقم وبمقتضى  -

 ".رياضيات وا عالم آلي"في ميدان  عنابة
 ما يأتي: يقرر

 

المذكور أعاله والمتضمن ، 2015أوت  05المؤرخ في  559ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  :المادة األولى
 ".رياضيات وا عالم آلي"في ميدان  بعنوان جامعة عنابة مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
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 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  559يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 
  والبحث العممي.ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي س

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  565، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1084رقـ قرار 
عالـفي ميداف " برج بوعريريججامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "آلي رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

والمتضّمن  2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عام  14المؤّرخ في244 -12ضى  المرسوم التنفيذي رقم وبمقت -
 إنشاء جامعة برج بوعريريج،

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والب

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  2015أوت  05المؤرخ في  565وبمقتضى القرار رقم  -
 برج بوعريريج في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".

 

 ما يأتي: يقرر
 

، المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  565ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  المادة األولى:
 في ميدان "رياضيات وا عالم آلي". بعنوان جامعة برج بوعريريج مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة

 لتالي:، عمى النحو ا2015أوت  05المؤرخ في  565يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ ىندسة نظم المعمومات و البرمجيات

 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة برج بوعريريج، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 
  الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 2015أوت  05المؤرخ في  563، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1085رقـ قرار 
عالـ آليبسكرة في ميداف "جامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "رياضيات وا 

 

 العلوي،إى وزير الخعلين العالي والبحث 

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة،المعّدل،

 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّول عام  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضّمن إنشاء جامعة بسكرة، المعّدل والمتّمم، 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

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

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  2015أوت  05المؤرخ في  563وبمقتضى القرار رقم  -
 بسكرة في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".

 

 ما يأتي: يقرر
 

، المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05في المؤرخ  563ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  المادة األولى:
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".

 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  563يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية آليإعالم  رياضيات وا عالم آلي
 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بسكرة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 
  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  569، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1086رقـ قرار 
عالـ آليالوادي في ميداف "جامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
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والمتضّمن  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤّرخ في  243-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء جامعة الوادي،

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

بعنوان جامعة  والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05المؤرخ في  569وبمقتضى القرار رقم  -
 اضيات وا عالم آلي".في ميدان "ري الوادي

 ما يأتي: يقرر
 

، المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  569 ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم المادة األولى:
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الوادي في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".

 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  569 يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الوادي، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 
  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  571، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1087رقـ قرار 
عالـ آليقالمة في ميداف "جامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، ،التوجييي لمتعميم العالي

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،

 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30 المؤّرخ في 273-01المرسوم التنفيذي رقم   وبمقتضى -
 المعّدل و المتّمم، إنشاء جامعة قالمة، والمتضّمن

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

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

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  2015أوت  05المؤرخ في  571وبمقتضى القرار رقم  -
 قالمة في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".

 

 ما يأتي: يقرر
 

،المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  571 ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم المادة األولى:
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة في ميدان "رياضيات وا عالم آلي"
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 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  571يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ ىندسة نظم المعمومات و البرمجيات

 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قالمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر  :3المادة 
  في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  571، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1088رقـ قرار 
عالـ آليخنشمة في ميداف "جامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، تعميم العالي،التوجييي لم

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

والمتضّمن  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤّرخ في  246-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 إنشاء جامعة خنشمة،

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

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  2015أوت  05المؤرخ في  574وبمقتضى القرار رقم  -
 خنشمة في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".

 

 ما يأتي: يقرر
 

، المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  574ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  األولى: المادة
 .مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة في ميدان "رياضيات وا عالم آلي"

 التالي:، عمى النحو 2015أوت  05المؤرخ في  574يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ ىندسة نظم المعمومات و البرمجيات

 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة خنشمة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العام  :3المادة 
  .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13بالجزائر في حرر                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2015 أوت 05المؤرخ في  560، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1089رقـ قرار 
عالـ آليفي ميداف " 2باتنةجامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي،

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، العالي، التوجييي لمتعميم

، والمتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛والمتضّمن 

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

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضان عام  24المؤّرخ في  180-15وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 ،2والمتضّمن إّنشاء جامعة باتنة 

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة  2015أوت  05المؤرخ في  560وبمقتضى القرار رقم  -
 في ميدان "رياضيات وا عالم آلي". 2باتنة

 ما يأتي: يقرر
 

،المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  560ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  األولى:المادة 
 في ميدان "رياضيات وا عالم آلي". 2مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 

 التالي:، عمى النحو 2015أوت  05المؤرخ في  560يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ ىندسة نظم المعمومات و البرمجيات

 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة :3المادة 
  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  578، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1090رقـ قرار 
عالـ آليالمسيمة في ميداف "جامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي،المعّدل والمتّمم،التوجييي 

المتضمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة،المعّدل،

 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  274-01و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضّمن إنشاء جامعة المسيمة، المعّدل و المتّمم، 
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛ المتضّمن نظامو 
ذي ال 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،ي
بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةوالمتضمن  2015ت أو  05المؤرخ في  578القرار رقم وبمقتضى  -

 ".رياضيات وا عالم آلي"في ميدان المسيمة 
 ما يأتي: يقرر

 

المذكور أعاله والمتضمن ،2015أوت  05المؤرخ في  578ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  :المادة األولى
 ."رياضيات وا عالم آلي"في ميدان المسيمة بعنوان جامعة  المؤىمةمطابقة التكوينات في الميسانس 

 عمى النحو التالي: ،2015أوت  05المؤرخ في  578يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ ىندسة نظم المعمومات و البرمجيات

 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي المسيمةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :3المادة 
  .والبحث العمميينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي س

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  580، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1091رقـ قرار 
عالـ آليورقمة في ميداف "جامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي
المتضّمن القانون و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 ،المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي
المتضمن و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،
 2001 سنة يوليو 23 الموافق 1422 عام األولى جمادى 2 في المؤّرخ 210-01 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 والمتّمم؛ المعّدل ورقمة، جامعة إنشاء المتضّمنو 
المتضّمن و  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ذي ال 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 حدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،ي
 بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةوالمتضمن  2015أوت  05المؤرخ في  580القرار رقم وبمقتضى  -

 ."رياضيات وا عالم آلي"في ميدان ورقمة 
 ما يأتي: يقرر

 

المذكور أعاله والمتضمن ، 2015أوت  05المؤرخ في  580رقم  ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار :المادة األولى
 ."رياضيات وا عالم آلي"في ميدان ورقمة بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
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 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  580يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي ورقمةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :3المادة 
  .ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العمميس

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  581، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1092رقـ قرار 
عالـ أـ البواقي في ميداف "جامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "آليرياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، التوجييي لمتعميم العالي،

، والمتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

والمتضّمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  06-09تضى المرسوم التنفيذي رقم وبمق -
 جامعة أم البواقي،

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

بعنوان جامعة  والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة 2015أوت  05المؤرخ في  581وبمقتضى القرار رقم  -
 أم البواقي في ميدان "رياضيات وا عالم آلي"،

 ما يأتي: يقرر
،المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  581ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  المادة األولى:

 بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان "رياضيات وا عالم آلي. مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
 ي:، عمى النحو التال2015أوت  05المؤرخ في  581يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ ىندسة نظم المعمومات و البرمجيات

 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أم البواقي، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 
  .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015أوت  05المؤرخ في  583، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1093رقـ قرار 
عالـ آليفي ميداف " 0سطيفجامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،التوجييي 

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى  المرسوم الرئاسي رقم  -
 المعّدل، تعيين أعضاء الحكومة،

 1989الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤّرخ في  140-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضّمن إنشاء جامعة سطيف، المعّدل والمتّمم،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم - -
 والمتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

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

 والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة 2015أوت  05المؤرخ في  583وبمقتضى القرار رقم  -
 ،في ميدان "رياضيات وا عالم آلي" 1سطيف  

 ما يأتي: يقرر
 

، المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  583 ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم المادة األولى:
 في ميدان "رياضيات وا عالم آلي". 1مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف

 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  583يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1العاليين ومدير جامعة سطيفيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين  :3المادة 
  .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت  05المؤرخ في  585، يتمـ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1094رقـ قرار 
عالـ آليسكيكدة في ميداف "جامعة المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف   "رياضيات وا 

 

 الخعلين العالي والبحث العلويإى وزير 

والمتضّمن القانون  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 التوجييي لمتعميم العالي ،المعّدل والمتّمم،

والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة ،المعّدل،

سبتمبر سنة   18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤّرخ في  272-01رقم  المرسوم التنفيذي  و بمقتضى -
 والمتضّمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدل و المتّمم، 2001



 أكتوبر(   -)سبتمبر-الجزء الثاني-5102السداسي الثاني                   النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             195

 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08رقم وبمقتضى  المرسوم التنفيذي  -
 المتضّمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يات وزير التعميم العالي والبحث العممي،يحدد صالح

والمتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة   2015أوت  05المؤرخ في  585وبمقتضى القرار رقم  -
 .سكيكدة في ميدان "رياضيات وا عالم آلي"

 ما يأتي: يقرر
 

، المذكور أعاله والمتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  585ييدف ىذا القرار إلى إتمام ممحق القرار رقم  المادة األولى:
 في ميدان "رياضيات وا عالم آلي".  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيدة

 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  585يتمم ممحق القرار رقم  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 أ ىندسة نظم المعمومات و البرمجيات

 .....................................".....الباقي بدوف تغيير......"...................................

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 
  .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مطابقة التكوينات يتضمف، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1095 قرار رقـ
 "عمـو الماّدة"في ميداف  1بعنواف جامعة باتنة في الميسانس المؤهمة

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

والمتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،

المتضمن تعيين و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في 125 -15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتضّمن إّنشاء  1989سنة  غشت 1الموافق  1409ذي الحجة  عام  29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المعّدل والمتّممجامعة باتنة 

والمتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

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

 المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةأكاديمية و مينية تأىيل ليسانس والمتضّمن  2008أوت  07المؤرخ في  158القرار رقم  وبمقتضى -
 بجامعة باتنة، 2007-2008

 2009-2008 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةوالمتضّمن  2009ماي  06المؤرخ في  78القرار رقم  وبمقتضى -
 بجامعة باتنة، المعدل،

-2009 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةوالمتضّمن  2009جويمية  01المؤرخ في  153القرار رقم  وبمقتضى -
 بجامعة باتنة، 2010
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والمتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712م قر بمقتضى القرار و  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

والمتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والذي يحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقم و  -
 وسيرىا،وتشكيمتيا وتنظيميا 

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  495بمقتضى القرار رقم و  -
 ،"عموم الماّدة"، المعّدل

-2013 تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعيةوالمتضّمن  2013سبتمبر  24في المؤّرخ  654بمقتضى القرار رقم  -
 المعدل، بجامعة باتنة، 2014

 الميسانس"عموم الماّدة" لنيل شيادة مدونة الفروع لميدان الذي يحدد  2014جويمية  15المؤّرخ في  499بمقتضى القرار رقم و  -
 ،وشيادة الماستر

انس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليس 2014جويمية  24المؤّرخ في  621بمقتضى القرار رقم و  -
 "عموم الماّدة" فرع "كيمياء"،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  622بمقتضى القرار رقم و  -
 "عموم الماّدة" فرع "فيزياء"،

التكوينات في الميسانس المؤىمة  بعنوان جامعة باتنة في المتضّمن مطابقة  2015أوت  05المؤّرخ في  792بمقتضى القرار رقم و  -
 ميدان " عموم المادة "،

الذي يحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا  2005أكتوبر  20المؤرخ في  116المقرر رقم وبمقتضى  -
 ،، المعدل 2006-2005 مسنة الجامعيةلنيل شيادة الميسانس "نظام جديدي" ل

المتضمن إنشاء و بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد و ميدان "عموم الماّدة" بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لو  -
 ،2015جانفي  08و 07بتاريخ  1بجامعة قسنطينة 

المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة و  بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الماّدة" -
أبريل  29و 28ميدان، المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ ممرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمن طرف المؤسسات الجامعية، مع 

2015. 
 ما يأتي: يقرر

 

، في ميدان "عموم 1 ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة : المادة األولى
  الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. وفي ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الماّدة"، المؤىمة بعنوان جامعة باتنة، بموجب :3المادة 

 ،2005أكتوبر  20المؤّرخ في  116المقرر رقم  -
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  158القرار رقم  -
 ، المعدل،2009ماي  06المؤّرخ في  78القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  153القرار رقم  -
 .، المعدل2013سبتمبر  24المؤّرخ في  654القرار رقم  -
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 .2016-2015القرار ابتداًء من السنة الجامعية يسري مفعول ىذا  :4المادة 
 ، والمذكور أعاله.2015أوت  05المؤّرخ في  792تمغى جميع أحكام القرار رقم  :5المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1 يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة :6المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة : ممحق
 عمـو الماّدة""في ميداف  1 بعنواف جامعة باتنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 عموم الماّدة
 فيزياء

 أ فيزياء المواد
 أ فيزياء األشعة
 أ فيزياء طاقوية
 أ فيزياء نظرية

 أ كيمياء تحميمية كيمياء
 أ كيمياء عضوية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مطابقة التكوينات يتضمف، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1096 قرار رقـ

عالـ آلي" "في ميداف  الطارؼبعنواف جامعة  في الميسانس المؤهمة  رياضيات وا 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

والمتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

والمتضمن تعيين  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

والمتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراس

والمتضّمن إنشاء  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤّرخ في  242-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 جامعة الطارف،

الذي يحدد  2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

والمتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان الذي يحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤّرخ في  254وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة الطارف ، 2013

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28ؤّرخ في الم 497وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
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الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

س في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسان 2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية والمتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

ءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" والمتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبنا -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

تكوينات الميسانس  بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي" والمتضمن دراسة مطابقة -
 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

 

: ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الطارف، في ميدان "رياضيات  المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
مبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمط

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
تخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية ل

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة الطارف، بموجب :3المادة 

 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  254القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداًء من السنة الجامعية : 4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الطارف، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة : ممحق

عالـ آلي "في ميداف  الطارؼبعنواف جامعة   "رياضيات وا 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية إعالم آلي رياضيات وا عالم آلي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف مطابقة التكوينات، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1097 قرار رقـ
عالـ آلي" "في ميداف  المديةبعنواف جامعة  في الميسانس المؤهمة  رياضيات وا 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

والمتضّمن القانون التوجييي   1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99رقم  وبمقتضى القانون  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
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والمتضّمن تعيين   2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، أعضاء الحكومة

والمتضّمن نظام   2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

 ،والمتضّمن إنشاء جامعة المدية 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ليسانس أكاديمية و مينية المفتوحة بعنوان السنة  والمتضّمن تأىيل  2008أوت   07المؤّرخ في  155وبمقتضى  القرار رقم  -

 بالمركز الجامعي بالمدية،2008 – 2007الجامعية 
 – 2010والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية   2010سبتمبر  07المؤّرخ في  280رقم  وبمقتضى القرار -

 بجامعة المدية ، 2011
،  والمتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل 2011نوفمبر  03خ في المؤرّ  712قم ر وبمقتضى  القرار  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
،  والمتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى  القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497مقتضى  القرار رقم وب -

 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى  القرار رقم  -

 ميسانس وشيادة الماستر،ال
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى  القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،
الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة 2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى  القرار رقم  -

 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،
بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية،  والمتضّمن إنشاء و  -

 ،2014ديسمبر  04و 03ريخ مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتا
بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"  والمتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -

 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 
م آلي"،  والمتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عال -

 29و 28المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ 
 .2015أبريل 

 ما يأتي: يقرر
 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المدية، في ميدان "رياضيات  :المادة األولى
  وا عالم آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن 

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ة لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجي

 المؤسسة الجامعية المعنية.
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 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"، المؤىمة بعنوان جامعة المدية، بموجب :3المادة 
 ،2008أوت  07المؤّرخ في  155القرار رقم  -
 .2010سبتمبر  07المؤّرخ في  280القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداًء من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 والبحث العمميوزير التعميـ العالي                                                                                                                    
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة : ممحق

عالـ آلي "في ميداف  بعنواف جامعة المدية  "رياضيات وا 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ نظم معموماتية آلي إعالم رياضيات وا عالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف مطابقة التكوينات، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1098 رقـ قرار

عالـ آلي" "في ميداف  لغميزافجامعي المركز البعنواف  في الميسانس المؤهمة  رياضيات وا 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

المتضّمن القانون التوجييي و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى  القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

المتضمن تعيين و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15الرئاسي رقم  وبمقتضى المرسوم -
 ، المعّدل ، كومةأعضاء الح

المتضّمن إنشاء مركز و  2008 يوليو سنة 9الموافق  1429رجب عام  06مؤّرخ في  206-08وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم  -
 بغميزان،جامعي 

المتضّمن نظام و  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم  -
 حصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لم

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

المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل و  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712قم ر وبمقتضى  القرار  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى  القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 – 2012المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية و  2012أكتوبر  01مؤّرخ في ال 235وبمقتضى  القرار رقم  -
 غميزان،بالمركز الجامعي  2013

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  497وبمقتضى  القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي"، المعّدل،

 – 2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية و  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  698وبمقتضى  القرار رقم  -
 ميزان،غبالمركز الجامعي  2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "رياضيات وا عالم آلي" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  505وبمقتضى  القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،
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دان الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في مي 2014جويمية  24المؤّرخ في  645وبمقتضى  القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "رياضيات "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  646وبمقتضى  القرار رقم  -
 "رياضيات وا عالم آلي" فرع "إعالم آلي"،

المتضمن إنشاء و بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية و  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس و ان "رياضيات وا عالم آلي" بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدو  -
 ،2015مارس  18و 17المنعقد بجامعة تممسان، بتاريخ 

المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس و بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "رياضيات وا عالم آلي"  -
 29و 28ة، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة تممسان بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعي

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر

 

، في ميدان لغميزانجامعي المركز الييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  : المادة األولى
  ىذا القرار."رياضيات وا عالم آلي"، طبقا لممحق 

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في 

المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع ىذه الحالة، فإن الوحدات التعميمية 
من طرف الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس 

 الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجببغميزانجامعي المركز الالمؤىمة بعنوان ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "رياضيات وا عالم آلي"،  :3المادة 

 ،2012اكتوبر  1المؤّرخ في  235القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  698القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداًء من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار لغميزانجامعي المركز اليكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير  :5المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. سالذي 
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة : ممحق

عالـ آليفي ميداف  لغميزافجامعي المركز البعنواف   ""رياضيات وا 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ رياضيات رياضيات رياضيات وا عالم آلي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مطابقة التكوينات يتضمف، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1099 قرار رقـ
 "عمـو الطبيعة والحياة"في ميداف  1بعنواف جامعة باتنة في الميسانس المؤهمة

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

والمتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم،لمتعميم العالي، 
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والمتضّمن تعيين  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتضّمن إّنشاء  1989سنة  غشت 1الموافق  1409ذي الحجة  عام  29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،معة باتنة المعّدل والمتّممجا

والمتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

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

األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة  والمتضّمن تأىيل الميسانس 2007جوان  20المؤّرخ في  124وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، 2007-2006الجامعية 

 2009-2008والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  78رقم وبمقتضى القرار  -
 بجامعة باتنة، المعدل،

-2009والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  153وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، 2010

-2010والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  273لقرار رقم وبمقتضى ا -
 بجامعة باتنة، 2011

-2011والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  503وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، المعدل، 2012

والمتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

والمتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والذي يحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 تشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،و 

، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة"،

-2013الجامعية  والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة 2013سبتمبر 24المؤّرخ في  654وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة،المعدل، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

نة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان الذي يحدد برنامج التعميم لمس 2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي "عموم الطبيعة والحياة" "

 2والمتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة  2015أوت  05المؤرخ في  747و بمقتضى القرار رقم  -
 في ميدان "عموم الطبيعة و الحياة"،

يادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية والمتضّمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمم -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

يسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" والمتضّمن إعداد مرجع تخصصات الم -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

والمتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس « عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
-22المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، 

 .2015أبريل  23
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 ما يأتي: يقرر
 

، في ميدان "عموم 1 ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك.ال تسري أحكام ىذا القرار عمى  :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

المتبع من طرف  الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة باتنة، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20ّرخ في المؤ  124القرار رقم  -
 ، المعدل،2009ماي  06المؤّرخ في  78القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  153القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  273القرار رقم  -
 ، المعدل،1011سبتمبر  04المؤّرخ في  503القرار رقم  -
 المعدل.، 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  654القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداًء من السنة الجامعية  :4المادة 
 والمذكور أعاله. 2015أوت  05المؤرخ في  747يمغى جميع أحكام  القرار رقم  :5المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة :6المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة التكوينات في الميسانس المؤهمةمطابق : ممحق
 عموـ الطبيعة والحياة""في ميداف  1بعنواف جامعة باتنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 عموم فالحية  عموم الطبيعة والحياة

 أ زراعة وبيئة
 أ عمم الغابات

 أ حيواني إنتاج
 أ إنتاج نباتي

 أ حماية النباتات
 أ تربة وماء

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف مطابقة التكوينات، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1100 قرار رقـ
 "عمـو الطبيعة والحياة"في ميداف  2بعنواف جامعة باتنة في الميسانس المؤهمة

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

القانون التوجييي  المتضّمن 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لمتعميم العالي، المعّدل والمتّمم،

، المتضمن تعيين أعضاء 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 الحكومة، المعّدل،
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المتضّمن إّنشاء  1989سنة  غشت 1الموافق  1409ذي الحجة  عام  29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،جامعة باتنة المعّدل والمتّمم

المتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛

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

، يتضمن إنشاء 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضان عام  24المؤّرخ في  180-15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 ،2جامعة باتنة 

األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوان السنة  المتضّمن تأىيل الميسانس 2007جوان  20المؤّرخ في  124قم وبمقتضى القرار ر  -
 بجامعة باتنة، 2007-2006الجامعية 

 2009-2008المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009ماي  06المؤّرخ في  78وبمقتضى القرار رقم  -
 لمعدل،بجامعة باتنة، ا

 2010-2009المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  153وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة،

 2011-2010المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2010سبتمبر  07المؤّرخ في  273وبمقتضى القرار رقم  -
 باتنة،بجامعة 

 2012-2011المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  503وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة، المعدل،

يادتي المتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل ش 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس والماستر،

المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا وتشكيمتيا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتنظيميا وسيرىا،

يادات ليسانس ميدان ، الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لش2013جويمية  28المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم الطبيعة والحياة"،

 2014-2013المتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر 24المؤّرخ في  654وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة باتنة،المعدل،

"عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة الذي يحدد مدونة الفروع لميدان  2014جويمية  15المؤّرخ في  506وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "عموم  2014جويمية  24المؤّرخ في  637وبمقتضى القرار رقم  -
 الطبيعة والحياة" فرع " عموم فالحية "،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "عموم  2014جويمية  24المؤّرخ في  638وبمقتضى القرار رقم  -
 "عموم بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "، فرعي الطبيعة والحياة" "

 2المؤىمة بعنوان جامعة باتنة والمتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس  2015أوت  05المؤرخ في  747و بمقتضى القرار رقم  -
 في ميدان "عموم الطبيعة و الحياة"،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، المتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "عموم الطبيعة والحياة" المتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015مارس  10و 09، بتاريخ بومرداسالمنعقد بجامعة 

، المتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس «عموم الطبيعة والحياة»وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -
 23 22المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015أبريل 
 ما يأتي: يقرر
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، في ميدان "عموم 2 ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة :المادة األولى
  الطبيعة والحياة"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
طمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لم

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، المؤىمة بعنوان جامعة باتنة، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  124القرار رقم  -
 ،2009ماي  06المؤّرخ في  78القرار رقم  -
 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  153القرار رقم  -
 ،2010سبتمبر  07المؤّرخ في  273القرار رقم  -
 ،1011سبتمبر  04المؤّرخ في  503القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  654القرار رقم  -

والمتضّمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان  2015أوت  05المؤرخ في  747يمغى القرار رقم  :5المادة 
 في ميدان "عموم الطبيعة و الحياة"، 2جامعة باتنة 

، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2 يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة :6المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. س

 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الميسانس المؤهمةمطابقة التكوينات في  : ممحق
 عموـ الطبيعة والحياة""في ميداف  2بعنواف جامعة باتنة

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 عموم بيولوجية عموم الطبيعة و الحياة

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ بيولوجيا جزيئية
 أ عمم البيئة والمحيط
 أ عمم األحياء الدقيقة

 أ بيوتكنولوجيا و جينات نباتية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مطابقة التكوينات يتضمف، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1101 قرار رقـ
 "آداب ولغات أجنبية"بعنواف جامعة بشار في ميداف  في الميسانس المؤهمة

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

والمتضّمن القانون التوجييي   1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 والمتّمم، المعّدل لمتعميم العالي،

والمتضّمن تعيين أعضاء  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 الحكومة، المعّدل،



 أكتوبر(   -)سبتمبر-الجزء الثاني-5102السداسي الثاني                   النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             206

 

والمتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ل عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصو 

 ،والمتضّمن إّنشاء جامعة بشار 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد صالحيات  2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 – 2011والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية   2011سبتمبر  04المؤّرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار ، 2012
لتقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل والمتضّمن كيفيات ا  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
والمتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا   2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 – 2012والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية   2012أكتوبر  01المؤّرخ في  245وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة بشار، 2013
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15ّرخ في المؤ  498وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية،  والمتضّمن إنشاء  -

 ،2014ديسمبر  04و 03سانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ مرجع االختصاصات في المي
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"  والمتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -

 ،2015جانفي  11بتاريخ  بومرداسالمنعقد بجامعة 
غوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"،  والمتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيدا  -

جوان  14بتاريخ  بومرداسالمعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة 
2015. 

 ما يأتي: يقرر
 

ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار، في ميدان "آداب ولغات  :المادة األولى
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
لراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمكن لمطمبة ا

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
ت الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصا

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة بشار، بموجب :3المادة 

 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  504القرار رقم  -
 .2012أكتوبر  1المؤّرخ في  245القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداًء من السنة الجامعية  :4المادة 
ينشر سيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 أكتوبر(   -)سبتمبر-الجزء الثاني-5102السداسي الثاني                   النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             207

 

 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة : ممحق
 آداب ولغات أجنبية" "بعنواف جامعة بشار في ميداف 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ لغة انجميزية انجميزية لغة آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مطابقة التكوينات يتضمف، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1102 قرار رقـ

 "آداب ولغات أجنبية"في ميداف  المديةبعنواف جامعة  في الميسانس المؤهمة
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

والمتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،

والمتضّمن تعيين  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، المعّدل،

والمتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ت لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسا

والمتضّمن إنشاء جامعة  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم عام  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المدية،

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

والمتضّمن تأىيل ليسانس أكاديمية و مينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2007جوان 20المؤّرخ في  118وبمقتضى القرار رقم  -
 بالمركز الجامعي بالمدية،2007 – 2006

والمتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -
 شيادتي الميسانس والماستر،

والمتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والمحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500رقم  وبمقتضى القرار -
 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»

 – 2013والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  676وبمقتضى القرار رقم  -
 ية ،بجامعة المد 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

ن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، والمتضمّ  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية" والمتضّمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  11المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، والمتضّمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  وبناءا -
 14المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر
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: ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المدية، في ميدان "آداب ولغات األولى المادة
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
ن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه يمك

الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف 
جية لتخصصات الميسانس الموجودة في الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغو 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة المدية، بموجب :3المادة 

 ،2007جوان  20المؤّرخ في  118القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  676القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداًء من السنة الجامعية : 4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المدية، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة التكوينات في الميسانس المؤهمةمطابق : ممحق
 آداب ولغات أجنبية" "في ميداف  المديةبعنواف جامعة 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ لغة انجميزية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مطابقة التكوينات يتضمف، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1103 قرار رقـ

 " لغة وأدب عربي"في ميداف  2البميدةبعنواف جامعة  في الميسانس المؤهمة
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي
المتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 والمتّمم،المعّدل  لمتعميم العالي،
والمتضمن تعيين  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
والمتضّمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 مى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراسات لمحصول ع
المحدد صالحيات  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمن  2013أبريل سنة  15الموافق  1434نية عام جمادى الثا 4المؤّرخ في  162-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،2إنشاء جامعة البميدة 
والمتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
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المتضّمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والذي يحدد مياميا و  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 ،2والمتضّمن إلحاق ليسانس مؤىمة بعنوان جامعة البميدة إلى جامعة البميدة  2013جوان  03المؤرخ في  386وبمقتضى القرار رقم  -
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «لغة وأدب عربي»
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -

 ادة الماستر،الميسانس وشي
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
شيادة ليسانس في ميدان "  الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل 2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،
الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -

 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،
البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية والمتضمن إنشاء وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان  -

 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
رجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" والمتضمن إعداد م -

 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" والمتضمن دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -

 22بتاريخ  2المنعقد بجامعة الجزائر  المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان،
 .2015جوان 

 ما يأتي: يقرر
 

، في ميدان "لغة 2: ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البميدة  المادة األولى
  وأدب عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

كتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر مُ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :موجب، ب2ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة البميدة  :3المادة 

 .2013جوان  03المؤّرخ في  386القرار رقم  -
 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداًء من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 2يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة البميدة  :5المادة 

  لمتعميم العالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمية 
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة : ممحق
 "لغة وأدب عربي "في ميداف  2البميدةبعنواف جامعة 

 طبيعة  التخصص الفرع الميداف
 أ عربي أدب دراسات أدبية لغة وأدب عربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مطابقة التكوينات يتضمف، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1104 قرار رقـ

 " آداب ولغات أجنبية"في ميداف  سعيدةبعنواف جامعة  في الميسانس المؤهمة
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي
والمتضّمن القانون التوجييي  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99وبمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
والمتضّمن تعيين  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
والمتضّمن  نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛الدراس
 والمتضّمن  إنشاء جامعة سعيدة،  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرم  7مؤّرخ في  10-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
الذي يحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
-2009والمتضّمن  تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2009جويمية  01المؤّرخ في  142وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة. 2010
كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل   والمتضّمن 2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقم  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
والمتضّمن  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والذي يحدد مياميا  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -

 وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
-2012والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر 01في المؤّرخ  268وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة سعيدة، 2013
الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعّدل، «آداب ولغات أجنبية»
-2013والمتضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر  24المؤّرخ في  682م وبمقتضى القرار رق -

 بجامعة سعيدة. 2014
الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " آداب ولغات أجنبية " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقم  -

 الميسانس وشيادة الماستر،
عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، والمتضّمن  وبناءا  -

 ،2014ديسمبر  04و 03إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 
"آداب ولغات أجنبية" والمتضّمن  إعداد مرجع تخصصات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان  -

 ،2015جانفي  11المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 
وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "آداب ولغات أجنبية"، والمتضّمن  دراسة مطابقة تكوينات الميسانس  -

 14مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية،
 .2015جوان 

 ما يأتي: يقرر
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ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة، في ميدان "آداب ولغات  المادة األولى:
  أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2 المادة
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

ر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف الحالة، فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتب
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجبُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة :3المادة 

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  142القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  268القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  682القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداًء من السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سعيدة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة : ممحق

 ""آداب ولغات أجنبيةفي ميداف  سعيدةبعنواف جامعة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ انجميزيةلغة  لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف مطابقة التكوينات، 2015أكتوبر  13 مؤّرخ فيال 1105 قرار رقـ

 "لغة وأدب عربي"في ميداف  1وهرافبعنواف جامعة  في الميسانس المؤهمة
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي
القانون التوجييي والمتضمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 المعّدل والمتّمم، لمتعميم العالي،
والمتضمن تعيين  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعّدل،
المتعمق بتنظيم جامعة  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤّرخ في  211-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 وىران وسيرىا، المعّدل والمتّمم،
والمتضمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
الذي يحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
-2011والمتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2011سبتمبر  04المؤرخ في  519وبمقتضى القرار رقم  -

 بجامعة وىران، 2012
والمتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712القرار رقم وبمقتضى  -

 شيادتي الميسانس والماستر،
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والمتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان والذي يحدد مياميا  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقم  -
 يميا وسيرىا،وتشكيمتيا وتنظ

-2012والمتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2012أكتوبر  01المؤرخ في  265وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة وىران، 2013

الذي يحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان  2013جويمية  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقم  -
 ، المعّدل، «أدب عربيلغة و »

-2013والمتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2013سبتمبر 24المؤرخ في  679وبمقتضى القرار رقم  -
 بجامعة وىران، 2014

الذي يحدد مدونة الفروع لميدان " لغة وأدب عربي " لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقم  -
 الميسانس وشيادة الماستر،

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  615وبمقتضى القرار رقم  -
 دية"،لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نق

الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "  2014جويمية  24المؤرخ في  616وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،

ليسانس في ميدان " الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقم  -
 لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجان البيداغوجية الوطنية لمميادين الموسع لألمناء الدائمين لمندوات الجيوية، والمتضمن إنشاء  -
 ،2014ديسمبر  04و 03مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ 

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي" والمتضمن إعداد مرجع تخصصات الميسانس  -
 ،2015جانفي  08و 07المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ 

ينات الميسانس وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميدان "لغة وأدب عربي"، والمتضمن دراسة مطابقة تكو  -
 22بتاريخ  2المعروضة من طرف المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان، المنعقد بجامعة الجزائر 

 .2015جوان 
 ما يأتي: يقرر

 

"لغة وأدب  ، في ميدان1: ييدف ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران المادة األولى
  عربي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكام ىذا القرار عمى الطمبة المسجمين في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميم القاعدي المشترك. :2المادة 
يمكن لمطمبة الراغبين في مواصمة دراساتيم طبقا لمرجع تخصصات الميسانس، عبر نظام المعابر. و في ىذه 

فإن الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحول في المسار الجديد المتبع من طرف  الحالة،
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميم من طرف الفرق البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 المؤسسة الجامعية المعنية.
 :، بموجب1"لغة وأدب عربي"، المؤىمة بعنوان جامعة وىران  ُتمغى التخصصات في ليسانس ميدان :3المادة 

 ،2011سبتمبر  04المؤّرخ في  519القرار رقم  -
 ،2012أكتوبر  1المؤّرخ في  265القرار رقم  -
 .2013سبتمبر  24المؤّرخ في  679القرار رقم  -

 .2016-2015يسري مفعول ىذا القرار ابتداًء من السنة الجامعية  :4المادة 
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة وىران  :5المادة 

  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  13حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة : ممحق
 "" لغة وأدب عربيفي ميداف  1وهرافبعنواف جامعة 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 لغة وأدب عربي
 أ نقد ودراسات أدبية دراسات نقدية
 أ أدب عربي دراسات أدبية
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تحديد قائمة مقاييس، يتضمف 2015أكتوبر  14مؤرخ في  1108 قرار رقـ

 المسار الدراسي لمسنة الخامسة لنيل شهادة دكتور في طب األسناف
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

القانون والمتضّمن  1999سنة  أبريل 04الموافق  1419م ذي القعدة عا 18المؤرخ في  05-99القانون رقم بمقتضى  -
 ،والمتممالتوجييي لمتعميم العالي، المعدل 

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

الدروس  المتضّمن، 1971سنة  غشت 25الموافق  1391رجب عام  04المؤّرخ في  218 -71وبمقتضى المرسوم رقم  -
 والمتمم، المعّدل ألسنان، لمحصول عمى دبموم جراحة ا

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

الذي  2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمن تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة األولى   2011نوفمبر  10المؤرخ في  732وبمقتضــى القرار رقم  -
 لنيل شيادة دكتور في طب األسنان،

المتضمن تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الثانية   2012أكتوبر  1المؤرخ في  231وبمقتضــى القرار رقم  -
 لنيل شيادة دكتور في طب األسنان،

المتضمن تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الثالثة لنيل  2013أوت  7المؤرخ في  517وبمقتضــى القرار رقم  -
 شيادة دكتور في طب األسنان،

المتضمن تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الرابعة  2014سبتمبر  15رخ في المؤ  857وبمقتضــى القرار رقم  -
 لنيل شيادة دكتور في طب األسنان،

 ما يأتي: يقرر
ييدف ىذا القرار إلى تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الخامسة لنيل شيادة دكتور في طب  المادة األولى:

 األسنان، طبقا لممحق ىذا القرار.
يكمف المدير العام لمتعميم و التكوين العاليين وعمداء كميات الطب، كل فيما يخصو، بتطبيق ىدا القرار الذي  :2المادة 

  ية لمتعميم العالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسم
 2015أكتوبر  14حرر بالجزائر في                                                                                                 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                  
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                          

ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ممحق: قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الخامسة لنيل شهادة دكتور في طب األسناف

أعمال موجية/  محاضرات المواد
 المعامل المجموع أعمال عيادة أعمال تطبيقية

 5 00سا122 00سا72  00سا50 التحفظي/ المعالجة المبيةعالج األسنان 
00سا72  00سا50 تقويم األسنان والوجو  5 00سا122 
00سا72  00سا50 جراحة المثة والفم  5 00سا122 

00سا72  00سا50 أمراض وجراحة الفم  5 00سا122 
00سا72 00سا30 00سا50 تركيب األسنان  5 00سا152 
 3 00سا100 00سا50  00سا50 بصغار السنمعالجة األسنان خاصة 

 2 00سا90  00سا40 00سا50 عمم زراعة األسنان
 1 00سا50  00سا25 00سا25 عمم األوبئة )السداسي األول(
 1 00سا25   00سا25 ارغونوميا )السداسي الثاني(

 32 00سا905 00سا410 00سا95 00سا400 المجموع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ائمة االسمية ألعضاء، يحدد الق2015أكتوبر  18مؤرخ في  1109رقـ قرار 
 مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة و الحياة بمستغانـ

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

، والمتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ،لتعيين أعضاء الحكومة، المعد

الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضى  -
 منـــو، 10يحدد ميــام المدرســــة خــارج الجامعـة و القواعـــد الخاصـة بتنظيميا و سيـرىا، السيمـا المــادة 

، المتضمن 2013نوفمبر سنة  9الموافق  1435محرم عام  5المؤرخ في 373-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منو، 2إنشاء المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة و الحياة بمستغانم، السيما المادة 

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

 

 ما يأتي: يقرر
 

 1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  10تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005ديسمبر سنة  29الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة و الحياة بمستغانم.
حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بمستغانم في الجدول ت :2المادة 

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

 2015أكتوبر  14حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة و الحياة بمستغانـ.قائمة أعضاء 
 األعضاء المعينيف: - 1

 القطاع الصفة االسـ و المقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي و البحث العممي، رئيسا مدربل خالدي
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بويعقوب بشير

 ممثمة الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو نزىةروابحي المولودة مواليات 
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو زدور دمحم ابراىيم حفيظة

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري، عضو بوشنتوف بمحسن
 

 األعضاء المنتخبيف: -2
 القطاع الصفة االسـ و المقب

 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة ذوي مصف األستاذية، عضو بطاىر صحراوي رحمة
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين، عضو بن دحمان ليمى

 ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين  عمال الخدمات، عضو فدول فردوس فايزة
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،  عضو عمارة الشارف
 ممثل منتخب عن الطمبة، عضو بيبي اسامة

 ممثمة منتخب عن الطمبة، عضو طاىري امينة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تشكيمة لجنةيتضمف تجديد  2015أكتوبر  20مؤرخ في رار ػػػػػق
 الخدمات االجتماعية لدى جامعة الجياللي بونعامة خميس مميانة

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 إنشاء جامعة خميس مميانة، ن، المتضم2012جوان سنة  04المؤرخ في  247-12بمقتضى المرسوم التنفيذي  -
، المتعمق بانتخاب ممثمي األساتذة، وممثمي العمال اإلداريين التقنيين 2015ماي سنة  13نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية، وأعوان
، المتضمن تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة 2015جوان سنة  29نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 الجياللي بونعامة خميس مميانة، 
 ما يأتي: يقرر

-  

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة الجياللي بونعامة خميس مميانة، المػادة األولى
 تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم: :2الػػػمػػػادة 
 األعضاء الدائموف:         
 سماحي عثمان -3 الفول أحمد -2 سالمي سيد عمي -1
 بوزيانرحماني جمال  -6 كيحول طالب -5 بوجمعة عبدهللا -4
   شيباني رابح -7



 أكتوبر(   -)سبتمبر-الجزء الثاني-5102السداسي الثاني                   النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             216

 

 

  األعضاء اإلضافيوف:
  تراكة جمال -2 بوعداين ربيع -1

 

 ( سنوات ابتداًء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3الػػػمػػػادة 
يكمف السيد مدير جامعة الجياللي بونعامة خميس مميانة، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :4الػػػمػػػادة 

 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  20في  حرر بالجزائر                                                                                                          
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           
 األميف العاـ                                                                                                           

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف                                                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف رزنامة العطل  2015أكتوبر  22مؤرخ في  1110رقـ  قرار
 2016-2015الجامعية بعنواف السنة الجامعية 

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي
والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
، والمتضمن 2008ماي  03الموافق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  129-08بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي، 
، والمتضمن 2008ماي  03الموافق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 األساسي الخاص باألستاذ الباحث، القانون 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المراسيم المنظمة لنظام الدراسات لنيل الشيادات الجامعية.  -

 تي:ما يأ يقرر
-  

بالنسبة لفصل الشتاء ابتداءا من يوم  2016-2015: تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية المادة األولى
 صباحا،  2016جانفي  03مساءا إلى يوم األحد  2015ديسمبر  17الخميس 

الربيع ابتداءا من يوم الخميس بالنسبة لفصل  2016-2015: تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية 02المػادة 
 صباحا،  2016أفريل  03مساءا إلى يوم األحد  2015مارس  17

بالنسبة لفصل الصيف ابتداءا من يوم  2016-2015: تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية 03المػادة 
 صباحا،  2016سبتمبر  04مساءا إلى يوم األحد  2016جويمية  07الخميس 

 ال تطبق ىذه اإلجراءات عمى الموظفين اإلداريين و التقنيين و أعوان المصالح. :04 المػادة
  : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسـمية لمتعميم العالي والبحث العممي.05المػادة 

 2015أكتوبر  22حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مة لجنة الخدمات االجتماعيةيتضمف تجديد تشكي 2015أكتوبر  22مؤرخ في  قػػرار
 تممساف والتجارية وعمـو التسيير االقتصاديةالعمـو لدى المدرسة التحضيرية في  

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
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، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179الرئاسي رقم بمقتضى المرسوم  -
 تمويميا،

 ، المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434م ربيع األول عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
العموم إنشاء مدرسة تحضيرية في  ن، المتضم2010جوان سنة  28المؤرخ في  162-10بمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 تممسان والتجارية وعموم التسيير االقتصادية
، المتعمق بإعالن نتائج انتخاب أعضاء لجنة الخدمات 2015مارس سنة  10في المؤرخ  2015-09نظرا لممحضر رقم  -

 االقتصاديةالعموم االجتماعية من أساتذة، والعمال اإلداريين التقنيين وعمال الخدمة لدى المدرسة التحضيرية في 
 تممسان،  والتجارية وعموم التسيير

 

 ما يأتي: يقرر
-  

والتجارية وعموم  االقتصاديةالعموم تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة التحضيرية في  المػادة األولى:
 تممسان، التسيير

 تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:: 2الػػػمػػػادة 
  األعضاء الدائموف: 

 بن عبد القادر منصورية -03 مطعيش دمحم األمين -02 طيراوي دمحم -01
  دحو الطاىر -05 سعيدي سامية -04

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
  عبيد هللا دمحم -02 تابت زاطمة زىية -01

 ( سنوات ابتداًء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3الػػػمػػػادة 
تممسان، بتنفيذ ىذا  والتجارية وعموم التسيير االقتصاديةالعموم يكمف السيد مدير المدرسة التحضيرية في : 4الػػػمػػػادة 

 القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
 

   2015أكتوبر  22حرر بالجزائر في                                                                                                             
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             

 األميف العاـ                                                                                                               
 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2013سبتمبر  24المؤرخ في  648، يعدؿ ممحق القرار رقـ 2015أكتوبر  25مؤرخ في  1111 قرار رقـ

 تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الثالثة لنيل شهادة دكتور في الصيدليةالمتضمف 
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

القانون والمتضّمن  1999سنة  أبريل 04الموافق  1419م ذي القعدة عا 18المؤرخ في  05-99القانون رقم بمقتضى  -
 ،التوجييي لمتعميم العالي، المعدل والمتمم

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

تنظيم  المتضّمن، 1971سنة  غشت 25الموافق  1391رجب عام  04المؤّرخ في  216 -71وبمقتضى المرسوم رقم  -
 والمتمم، المعّدل الدروس لمحصول عمى دبموم الصيدلي، 
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، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 

الذي  2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمن تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الثالثة  2013سبتمبر  24المؤرخ في  648وبمقتضــى القرار رقم  -
 لنيل شيادة دكتور في الصيدلية،

 ما يأتي: يقرر
-  

المتضمن تحديد قائمة  2013سبتمبر  24المؤرخ في  648ممحق القرار رقم  : ييدف ىذا القرار إلى تعديلالمادة األولى
 مقاييس المسار الدراسي لمسنة الثالثة لنيل شيادة دكتور في الصيدلية، وفقا لممحق ىذا القرار.

 ، والمذكور أعاله وفقا لممحق ىذا القرار2013سبتمبر  24المؤرخ في  648يعدل ممحق القرار رقم  :2المادة 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين وعمداء كميات الطب، كل فيما يخصو، بتطبيق ىدا القرار الذي  :3ادة الم

  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  25حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ممحق: قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الثالثة لنيل شهادة دكتور في الصيدلية

 المعامل المجموع أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجهة  محاضرات المواد
 3 00سا140 00سا20 00سا20 00سا100 كيمياء عالجية

 3 00سا136 00سا40  00سا96 الصيدلة الكالينوسية
 2 00سا90 00سا20 00سا20 00سا50 كيمياء تحميمية
 2 00سا90 00سا15 00سا15 00سا60 عمم العقاقير

 3 00سا115 00سا15 00سا20 00سا80 عمم األدوية
 1 00سا30   00سا30 سيميولوجي الطبية

 14 00سا601 00سا110 00سا75 00سا416 المجموع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يتضمف تحديد قائمة مقاييس2015أكتوبر  25مؤرخ في  1112 قرار رقـ
 المسار الدراسي لمسنة الخامسة لنيل شهادة دكتور في الصيدلية

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

القانون والمتضّمن  1999سنة  أبريل 04الموافق  1419م ذي القعدة عا 18المؤرخ في  05-99القانون رقم بمقتضى  -
 ،التوجييي لمتعميم العالي، المعدل والمتمم

والمتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،

تنظيم  المتضّمن، 1971سنة  غشت 25الموافق  1391رجب عام  04المؤّرخ في  216 -71وبمقتضى المرسوم رقم  -
 والمتمم، المعّدل الدروس لمحصول عمى دبموم الصيدلي، 

، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّول عام  18ي المؤّرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

نوفمبر  10المؤرخ في  730الذي يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  2013أوت  7المؤرخ في  518وبمقتضــى القرار رقم  -
 سنة األولى لنيل شيادة دكتور في الصيدلية،المتضمن تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لم 2011

أكتوبر  1المؤرخ في  230الذي يعدل ويتمم ممحق القرار رقم  2013أوت  7المؤرخ في  519وبمقتضــى القرار رقم  -
 المتضمن تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الثانية لنيل شيادة دكتور في الصيدلية،  2012

المتضمن تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الثالثة  2013سبتمبر  24المؤرخ في  648وبمقتضــى القرار رقم  -
 لنيل شيادة دكتور في الصيدلية، المعدل،

المتضمن تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الرابعة  2014سبتمبر  15المؤرخ في  856وبمقتضــى القرار رقم  -
 ،لنيل شيادة دكتور في الصيدلية

 ما يأتي: يقرر
: ييدف ىذا القرار إلى تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسي لمسنة الخامسة لنيل شيادة دكتور في الصيدلية، المادة األولى

 طبقا لممحق ىذا القرار.
القرار الذي يكمف المدير العام لمتعميم و التكوين العاليين وعمداء كميات الطب، كل فيما يخصو، بتطبيق ىدا : 2المادة 

  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  25حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقاييس المسار الدراسي لمسنة الخامسة لنيل شهادة دكتور في الصيدليةممحق:قائمة 
 المعامل المجموع أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجهة  محاضرات المواد

 3 00سا132 00سا32  00سا100 عمم السموم
00سا24  00سا65 عمم المياه واألغذية  2 00سا89 

 1 00سا40   00سا40 منيجية البحث-عمم األوبئة
 1 00سا36   00سا36 التشريع واألخالقية
 1 00سا30   00سا30 التسيير الصيدالني
 1 00سا36   00سا36 الصيدلة االستشفائية

 2 00سا62  00سا12 00سا50 الصيدلة السريرية
 2 00سا65  00سا15 00سا50 الصيدلة الصناعية

 13 00سا490 00سا56 00سا27 00سا407 المجموع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد القائمة2015أكتوبر  25مؤرخ في  1113رقـ رار ػػػػػق
 االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ

 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

، والمتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -
 تعيين أعضاء الحكومة،المعدل،

الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -
 منو، 10يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، السيما المادة 
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الذي  2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،

المتضمن  2014غشت سنة  25الموافق  1435شوال عام  29المؤرخ في 231-14وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منو. 2إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بمستغانم، السيما المادة 

 ما يأتي: يقرر
 1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  10م المادة تطبيقا ألحكا المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005ديسمبر سنة  29الموافق 
 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم.

 إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم في الجدول الممحق ليذا القرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 
  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي و البحث العممي. :3المادة 

 2015أكتوبر  25حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ

 :األعضاء المعينيف -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا بن عمي دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بويعقوب بشير
 ممثمة الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو روابحي المولودة مواليات نزىة

 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،  عضو زدور دمحم ابراىيم حفيظة
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بوشنتوف بمحسن
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم عضو معيوف السعيد

 

 األعضاء المنتخبيف:-2
 القطاع الصفة االسـ والمقب
 عن سمك األساتذة ذوي مصف األستاذية، ممثل منتخب عضو قاسم إبراىيم

 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المشاركين، عضو خميفة سيد احمد
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين، عضو خوجة رابح 
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين، عضو حجاري فريد

 اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،ممثمة منتخبة عن الموظفين  عضو بن مزاري عواوش امال
 ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،  عضو العربي بن شريف يمينة

 ممثل منتخب عن الطمبة، عضو سرورة عمي
 ممثل منتخب عن الطمبة، عضو القرباجي رضا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المؤرخ في 117، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  26 مؤرخ في 1114 رار رقـػػػػػق

 3مجمس إدارة قسنطينة، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 2013مارس  3
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

والمتضمن ، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ،ل، المعدأعضاء الحكومةتعيين 
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، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منو، 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،  السيما المادة 

،  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3خ في المؤر  402-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منو، 2السيما المادة  المعدل،  ،3والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 

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

 

 ما يأتي: يقرر
، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2013مارس  3المؤرخ في  117يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:

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

 2015أكتوبر  26حرر بالجزائر في                                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 
 األعضاء المعينيف: -1

 القطاع الصفة و المقب اإلسـ
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس لطرش دمحم اليادي

 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ميمي مراد 
 ،الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين ةممثم عضو بممجات سميرة

 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوىالي دمحم
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو كحمول داود

 واإلصالح اإلداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو صالح  بن قدوار 
 والمدينة، ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران عضو بن حسين دمحم
صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف بالصحة  عضو بن تواتي عمر  ،والسكان وا 
 ،ممثل  الوزير المكمف بالشؤون الخارجية عضو  زرقاني جمال

 باالتصال،ممثل  الوزير المكمف  عضو شيباح السعدي 
 والسياحة والصناعة التقميدية،المكمف بالتييئة العمرانية  ممثل الوزير عضو لباد حسان

 ،بالثقافةممثل الوزير المكمف  عضو تميمي فوغالي
 ممثل الوالي. عضو ىادف نور الدين

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية2015أكتوبر  27مؤرخ في  1115رقـ رار ػػػػػق

 التعميـ التكنولوجي بسكيكدة ةألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذ
 

 إى وزير الخعلين العالي والبحث العلوي

، والمتضمن 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 ،لتعيين أعضاء الحكومة، المعد

الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منـــو، 10يحدد ميــام المدرســــة خــارج الجامعـة والقواعـــد الخاصـة بتنظيميا و سيـرىا، السيمـا المــادة 
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 2009غشت  سنة  10الموافق  1430شعبان عام  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 التعميم التكنولوجي بسكيكدة ، ةوالمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا ألساتذ

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

 

 ما يأتي: يقرر
 1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  10تطبيقا ألحكام المادة  المادة األولى:

، و المذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005ديسمبر سنة  29الموافق 
 التعميم التكنولوجي بسكيكدة. ةمجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا ألساتذ

التعميم التكنولوجي بسكيكدة في  ةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا ألساتذ: 2دة لماا
 الجدول الممحق ليذا القرار.

  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي و البحث العممي. :3المادة 
 2015أكتوبر  27حرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التعميـ التكنولوجي بسكيكدة ةقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذ

 األعضاء المعينيف: -1
 القطاع الصفة و المقب اإلسـ

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا بوقزاطة جمال
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو عبد المجيد عبد الصمد
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مساعدية مراد عبد هللا 

 ممثل الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين،  عضو مغزي فيصل
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو ميار عبد الحكيم 

 ممثل الوزير المكمف بوزارة الصناعة والمناجم، عضو حبة فيصل
 

 األعضاء المنتخبيف:-2
 

 القطاع الصفة االسـ و المقب
 منتخبة عن سمك األساتذة المحاضرين، ممثمة عضو ىوين زىية

 عن سمك األساتذة المشاركين، ممثل منتخب عضو بوسنة أحسن 
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين، عضو دمبري أسماء

 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين، عضو رحموني صالح
 والتقنيين وعمال الخدمات،ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين  عضو روابحي صباح

 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،  عضو يونس عبد الحكيم
 ممثل منتخب عن الطمبة، عضو بمعمرية كمال

 ممثل منتخب عن الطمبة.  عضو بمعيدوني دمحم االمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحػدد القائمػة االسمية 2015أكتوبر  29مػؤرخ في  1117قػػرار رقػـ 
 بجاية -لجامعة عبد الرحمف ميرة ألعضاء المجمس العممي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  218-98التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 المتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعّدل والمتّمم،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم،يحّدد ميام الجامعة والقواعد ا والذي
 2013يناير سنـة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي، -
 20و 4جانفي،  22بجاية المؤّرخة في  -عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الرحمن ميرة وبناء -

 .2015أكتوبر  25و 1و 2014سبتمبر  24جوان و 16مارس،  20و 03فيفري، 
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  20تطبيقا ألحكام المادة : المادة األولى
المعدل والمتمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ، 2003غشت سنة  23الموافق 

 بجاية. -ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الرحمن ميرة
 بجاية، بالجدول الممحق بيذا القرار. -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الرحمن ميرة: 2 ادةػػمػػال
بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عبد الرحمن ميرة :3 ادةػػمػػال

 أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة 2015أكتوبر  29المؤرخ في  1117ممحق بالقرار رقـ 
 بجاية -االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الرحمف ميرة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة سعيداني بوعالم 1
بالّتكوين العالي في الّطورين اأّلول والّثاني والّتكوين المتواصل نائب مدير الجامعة مكّمف  آيت مختار حكيم 2

 والّشيادات وكذا الّتكوين العالي في الّتدّرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالّتكوين العالي في الّطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث  بوده أحمد 3

 العممي وكذا الّتكوين العالي ما بعد التدّرج
 نائب مدير مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية حميدة عيدةبن  4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واإلسشراف و التوجيو بن اعمر دمحم 5
 عميد كمية التكنولوجيا بوكرو اعمر 6
 عميد كمية العموم الدقيقة طاري كمال 7
 كمية عموم الطبيعة والحياةعميد  عثماني جبار 8
 عميد كمية الحقوق والعموم السياسية آيت منصور كمال 9
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 عميد كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير آيت سعيدي أحمد 10
 عميد كمية اآلداب والّمغات بكتاش مراد 11
 عميد كمية الطب طميبة سوىيل 12
 االجتماعية واإلنسانيةعميد كمية العموم  شراد ىشام 13
 مدير وحدة بحث عيساني جميل 14
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممّثل عن أساتذة قسم الحقوق والعموم السياسية بودريوة عبد الكريم 15
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممّثل عن أساتذة قسم الحقوق والعموم السياسية خمفي عبد الرحمن 16
 عن أستاذة كمية الطبأستاذ، ممثل  نواصرية بوبكر 17
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية الطب آيت بشير مصطفى 18
 أستاذ، ممثل عن أساتذة كمية التكنولوجيا مازة مصطفى 19
 أستاذ، ممثل عن أساتذة كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير حداد زىير 20
 أساتذة كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسييرأستاذ، ممثل عن  أوقاسي كمال 21
 أستاذ محاضر قسم "أ"،ممّثل عن أساتذة كمية العموم الدقيقة بمعباس عماد 22
 أستاذ، ممّثل عن أساتذة كمية العموم الدقيقة بيبي محند واعمر 23
 الطبيعة والحياةأستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية عموم  عيسات كمال 24
 أستاذ ، ممثل عن أساتذة كمية عموم الطبيعة والحياة زايدي فريد 25
 أستاذ، مثل عن أساتذة كمية اآلداب والمغات مبارك)م( سالواتي تاكميت 26
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية مراح عيسى 27
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بريتيمة عبد الحميم 28
 ممثل عن األساتذة المساعدين مباركي يوسف 29
 ممثمة عن األساتذة المساعدين جحنين )م( معزوزي شييرة 30
 1سطيف  -أستاذ من جامعة فرحات عباس بن عاشور جعقر 31
 جيجل -الصديق بن يحيأستاذ من جامعة دمحم  مميط عمي 32
 مسؤول المكتبة المركزية كرنوة جمال الدين 33

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحػدد القائمػة 2015أكتوبر  29مػؤرخ في  1118قػػرار رقػـ 

 تبسة -االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي التبسي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
، 2003سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي
المتضمن إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  08-09م التنفيذي رقم وبمقتضى المرسو  -

 جامعة تبسة، المعّدل والمتّمم،
والذي يحدد  2013يناير سنـة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 العممي، صالحيات وزير التعميم العالي والبحث
والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  2011ديسمبر  20المؤرخ في  755وبموجب القرار رقم  -

 تبسة. -العربي التبسي
 .2015فيفري  17و 8 تبسة المؤّرخة في-وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لجامعة العربي التبسي  -
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 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  20تطبيقا ألحكام المادة : المادة األولى

، المعدل والمتمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2003غشت سنة  23الموافق 
 تبسة. -ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي التبسي

 تبسة، بالجدول الممحق بيذا القرار. -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي التبسي: 2ادة ػمػػال
تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة العربي التبسي :3ادة ػػمػػال

 أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                              
 تعميـ العالي والبحث العمميوزير ال                                                                                                             

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة  2015أكتوبر  29المؤرخ في  1118ممحق بالقرار رقـ 
 تبسة -االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي التبسي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة فكرة سعيد 1
الجامعة مكمف بالتكوين في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشيادات نائب مدير  قارة دمحم 2

 والتكوين العالي في التدرج
 نائب مدير الجامعة مكمف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية شنيخر صالح 3
في الطور الثالث و التأىيل الجامعي والبحث العممي  نائبة مدير الجامعة مكمفة بالتكوين العالي موسى نورة 4

 والتكوين العالي فيما بعد التدرج
 نائب مدير الجامعة لمتنمية واالستشراف والتوجيو ىميمة دمحم العيد 5
 عميد كمية العموم والتكنولوجيا الوافي مسعود 6
 والحياةعميد كمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة  بن خذير دمحم لطفي 7
 عميد كمية العموم اآلداب والمغات رايس رشيد 8
 عميد كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية حفع هللا بوبكر 9
 عميدة كمية الحقوق والعموم السياسية مقران ريمة 10
 عميد كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بوزنادة العيد 11
 العممي لكمية اآلداب والمغات رئيس المجمس فاتح زيوان 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير صاطوري الجودي 13
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية العموم والتكنولوجيا سوفي يوسف 14
 الحقوق والعموم السياسيةأستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية  دربال عبد الرزاق 15
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية الحقوق والعموم السياسية دمحم باوني 16
 أستاذة محاضر قسم "أ"، ممثمة عن أساتذة كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير عولمي بسمة 17
 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسييرأستاذة محاضر قسم "أ"، ممثمة عن أساتذة  جنينة عمر 18
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية اآلداب والمغات سيمي رشيد 19
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية اآلداب والمغات غريبي صالح 20
 الطبيعة والحياةأستاذ ، ممثل عن أساتذة كمية العموم الدقيقة وعموم  قاسمي فيصل 21
 أستاذ ، ممثل عن أساتذة كمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بومزبر عبد الرحمان 22
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية العموم االجتماعية واإلنسانية خالد حامد 23
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 االجتماعية واإلنسانيةأستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن أساتذة كمية العموم  لغويل سميرة 24
 ممثل عن األساتذة المساعدين فريد نصر هللا 25
 ممثل عن األساتذة المساعدين عزاز مراد 26
 1قسنطينة-أستاذ بجامعة اإلخوة منتوري  بوالشعير مرزوق  27
 عنابة-أستاذ بجامعة باجي مختار بوكمول دمحم العيد 28
 مسؤول المكتبة المركزية دبوز مختار 29

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحػدد القائمػة 2015أكتوبر  29مػؤرخ في  1119قػػرار رقػـ 

 الجمفة-لجامعة زياف عاشور ألعضاء المجمس العممي االسمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمن تعيين ، 2015 مايو سنة 14الموافق  1436 رجب عام 52 المؤرخ في 125-15 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

 المعّدل، أعضاء الحكومة،
 ، والذي2003غشت سنة  23 الموافق 1424 جمادى الثانية عام 24 المؤرخ في 279-03 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقمو -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم،
المتضمن إنشاء  2009جانفي سنة  4الموافق  1430محرم عام 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ل والمتّمم،جامعة الجمفة، المعدّ 
والذي  2013يناير سنـة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لجامعة الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2010نوفمبر  29المؤرخ في  698وبموجب القرار رقم  -

 الجمفة، -زيان عاشور
 10و 09، 01، فيفري  26و 25الجمفة المؤّرخة في -وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لجامعة زيان عاشور -

 .2015 ماي 25و مارس
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  20تطبيقا ألحكام المادة : المادة األولى
، المعدل والمتمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2003غشت سنة  23الموافق 

 الجمفة.-ألعضاء المجمس العممي لجامعة زيان عاشور
 جدول الممحق بيذا القرار.الجمفة، بال-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة زيان عاشور: 2ادة ػػمػػال
، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكام الجمفة-زيان عاشوريكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :3ادة ػػمػػال

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                                

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                           

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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 يحدد القائمة 2015أكتوبر  29المؤرخ في  1119بالقرار رقـ  ممحق
 الجمفة -االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة زياف عاشور

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة شكري عمي 1
 والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العمميةنائب مدير مكّمف بالعالقات الخارجية  فضيمي مختار 2
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراف غزال أحمد 3
نائب مدير الجامعة مكّمف بالّتكوين العالي في الّطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث  طعيبة أحمد 4

 العممي وكذا الّتكوين العالي ما بعد التدّرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالّتكوين العالي في الّطورين اأّلول والّثاني والّتكوين المتواصل  أخضري عيسى 5

 والّشيادات وكذا الّتكوين العالي في الّتدّرج
 عميد كمية عموم الطبيعة والحياة لحرش مختار بوعالم 6
 عميد كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير حميدة مختار 7
 عميد كمية الحقوق والعموم السياسية حمادي نور الدين 8
 عميد كمية العموم والتكنولوجيا بن الشيخ بوبكر 9
 عميد كمية اآلداب والّمغات والفنون  عبد الوىاب مسعود 10
 عميد كمية العموم االجتماعية واإلنسانية برابح دمحم الشيخ 11
 النشاطات البدنية والرياضيةمدير معيد عموم وتقنيات  رويبح كمال 12
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق و العموم السياسية بن داود ابراىيم 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية حسان ىشام 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم و التكنولوجيا قزو عبد هللا 15
 العممي لكمية اآلداب والّمغات و الفنون رئيس المجمس  حشالفي لخضر 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير الحدي نجوية 17
 رئيس المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية زيوش أحمد 18
 بكمية عموم الطبيعة والحياةأستاذ محاضر قسم "أ"، ممّثل عن األساتذة  مجيني بوزيد 19
 أستاذة، ممّثمة عن األساتذة بكمية عموم الطبيعة والحياة بمحاج صفية 20
 أستاذ محاضر قسم"أ"، ممّثل عن األساتذة بكمية الحقوق والعموم السياسية سالمي عبد السالم 21
 السياسيةأستاذ ، ممّثل عن األساتذة بكمية الحقوق والعموم  بن عمية حميد 22
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممّثل عن األساتذة بكمية العموم والتكنولوجيا حفيفة أحمد 23
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممّثل عن األساتذة بكمية العموم والتكنولوجيا عزوزي مسعودي 24
 وعموم التسيير أستاذ محاضر قسم "أ"، ممّثل عن األساتذة بكمية العموم االقتصادية، التجارية ضيف أحمد 25
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن األساتذة بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير عمة مراد 26
 أستاذ محاضر قسم"أ"، ممثل عن األساتذة بكمية اآلداب والمغات والفنون  فشار عطاهلل 27
 األساتذة بكمية اآلداب والمغات والفنون أستاذ محاضر قسم"أ"، ممثل عن  بن عبد هللا نور الدين 28
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن األساتذة بمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية حربي سميم 29
 أستاذ محاضر قسم "أ"، ممثل عن األساتذة بمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مسعودي دمحم الطاىر 30
 أستاذ مساعد قسم "أ"، ممثل عن األساتذة المساعدين سفيانىصك عمي  31
 أستاذ مساعد قسم "أ"، ممثل عن األساتذة المساعدين عروي مختار 32
 األغواط -أستاذ من جامعة عمار ثميجي شبيرة بن سالم 33
 األغواط -أستاذ من جامعة عمار ثميجي بن عالية مختار 34
 المركزيةمسؤول المكتبة  ضيف دمحم 35
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1120قرار رقـ 
 الجمفة -بجامعة زياف عاشور لمعهد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

 العالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ 
والذي يتضّمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل،
،  2003سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتّمم،و يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل  والذي
المتضمن إنشاء  2009جانفي سنة  4الموافق  1430 محرم عام 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة الجمفة، المعّدل والمتّمم،
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والرياضية بجامعة وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية -
 .2015فيفري  16و 9الجمفة المؤّرخة في  -زيان عاشور -

 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
الموافق  1424جمادي الثانية عام   24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  67تطبيقا ألحكام المادة  :المادة األولى

، المعّدل والمتّمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2003غشت سنة  23
 الجمفة. -تقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة زيان عاشورالمجمس العممي لمعيد عموم و 

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية بجامعة زيان 2ادة ػػمػػػال
 .الجمفة الممحق بيذا القرار -عاشور

الجمفة ، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكام ىذا  -والتكوين العاليين ومدير جامعة زيان عاشور: يكمف المدير العام لمتعميم 3 ادةػػمػػػال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                    

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                        
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ  ــــ

 المجمس يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1120ممحق بالقرار رقـ 
 الجمفة -بجامعة زياف عاشور لمعهد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالعممي 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي، ممّثل أساتذة مصّف األستاذية عن قسم النشاط البدني الرياضي التربوي  زيوش أحمد 1
 مدير المعيد رويبح كمال 2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مدير مساعد مكّمف مسعودان مخموف 3
 رئيس قسم النشاط البدني الرياضي التربوي  شرفي عامر 4
 رئيس قسم النشاط الرياضي المكيف حرواش لمين 5
 رئيس قسم التدريب الرياضي النخبوي  شاربي بمقاسم 6
 مدير مخبر اليادي عيسى 7
 األستاذية عن قسم النشاط البدني الرياضي التربوي ممّثل أساتذة مصّف  بن عبد السالم دمحم 8
 ممّثل أساتذة مصّف األستاذية عن قسم النشاط الرياضي المكيف بن عبد هللا عبد القادر 9
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 ممّثل أساتذة مصّف األستاذية عن قسم النشاط الرياضي المكيف يخمف أحمد 10
 التدريب الرياضي النخبوي ممّثل أساتذة مصّف األستاذية عن قسم  حناط عبد القادر 11
 ممّثل أساتذة مصّف األستاذية عن قسم التدريب الرياضي النخبوي  سربوت عبد المالك 12
 ممّثل عن األساتذة المساعدين عزوز دمحم 13
 ممّثل عن األساتذة المساعدين حاشي بمخير 14
 مسؤول المكتبة نائبي عمي 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1121قرار رقـ 

 بعض مؤسسات التعميـ العالي فييتضمف حل مخابر بحث 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمن 2015ماي سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

  المعدل، تعيين أعضاء الحكومة،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عام  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد تنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عام  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو،  9يره، السيما المادة يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وس
، 2003أوت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،
، الذي 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ام ربيع األول ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم، 2001فيفري سنة  05المؤرخ في  42وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل،
 بحث لدى بعض مؤسسات التعميم، المعدل، ، المتضمن إنشاء مخابر2002سنة  ماي 28وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
، المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم، 2006جوان سنة  26المؤرخ في  59وبمقتضى القرار رقم  -

 المعدل،
، المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات 2011مارس سنة  16المؤرخ في  146وبمقتضى القرار رقم  -

 التعميم، المعدل،
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة القطاعية 2011أفريل سنة  11المؤرخ في  203ى القرار رقم وبمقتض -

 الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميم العالي والبحث العممي،
مؤسسات  ، المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض2013سنة  أفريل 03المؤرخ في  242وبمقتضى القرار رقم  -

  ،التعميم، المعدل
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميم العالي والبحث العممي في  -

 ،2015 ماي 07و 06المنعقدة في  2015 األولىدورتيا 
   وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميم العالي. -

 يػػػقػػػػرر مػا يػأتي:
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 31الموافق  1420رجب عام  21المؤرخ في  244-99من المرسوم التنفيذي رقم  9طبقا ألحكام المادة  :األولىالمادة 
 .بعض مؤسسات التعميم العالي في، المذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى حل مخابر بحث 1999أكتوبر سنة 

 بعض مؤسسات التعميم العالي في ممحق ىذا القرار. فيحمة ـتحدد قائمة مخابر البحث الم :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 طاهر حجارستاذ األ                                                                                                          
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 بعض مؤسسات التعميـ العالي فيممحق القرار المتضمف حل مخابر بحث 
 جيجل:جامعة 

 ،والنموذجية في االلكتروتكنيكر الدراسات مخب -1
 :سيدي بمعباسجامعة 

 ،عمم األوبئة والصحة العمومية مخبر -2
 :عنابةجامعة 

 ،األدب العربي القديم والحديث مخبر -3
 :1قسنطينة جػامعة 

 ،البيولوجية التطبيقية والصحة مخبر -4
 جامعة مسيمة:

 مخبر التركيب العضوي والكيمياء الضوئية، -5
 :1جامعة وهراف 

 ،الدراسة ، العالج الكمينيكي والمورفولوجي ألمراض الكبد مخبر -6
 :2جامعة وهراف 

 عموم المخاطر الصناعية، التكنولوجية والبيئة، مخبر -7
 االجتماعية.مخبر التراث والفكر المعاصر: الفمسفة والفنون والممارسات  -8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2013سبتمبر  8المؤرخ في  522، يعدؿ القرار رقـ 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1122رقـ قػػػرار 

 المتضمف إنشاء وحػدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة لدى مركػز 
 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

 

 العممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث 
، المتضمن القانون 1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني عام  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانون رقم  -

 ، المعدل والمتمم،2002-1998التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذي القعدة عام  20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتضمن إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدل والمتمم،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق   1420رجب عام  21المؤرخ في  243-99تضى المرسوم التنفيذي رقم وبمق -

 يحدد تنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
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، الذي 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعبان عام  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا،

، 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،

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

، المتضمن إنشاء وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي 2013سبتمبر  8المؤرخ في  522وبمقتضى القرار رقم  -
 لعممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، في البيئة لدى مركز البحث ا

وبناًء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خالل دورتيا المنعقدة شير ماي سنة  -
2015، 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

، المتضـمن إنشـاء 2013سـبتمبر  8المـؤرخ فـي  522ييـدف ىـذا القـرار إلـى تعـديل بعـض أحكـام القـرار رقـم  :األولىالمادة 
وحــدة البحــث فــي التحاليــل والتطــوير التكنولــوجي فــي البيئــة لــدى مركــز البحــث العممــي والتقنــي فــي التحاليــل 

 الفيزيائية والكيميائية.
 أعاله، وتحّرر كما يأتي: ر، والمذكو 2013سبتمبر  8المؤرخ في  522من القرار رقم  2تعّدل المادة  :2المادة 

 والية تيبازة". -يكون مقر وحدة البحث ببوسماعيل  :2  المادة" 
 والمذكور أعاله، وتحّرر كما يأتي: 2013سبتمبر  8المؤرخ في  522من القرار رقم  4تعدل المادة  :3المادة 

  تتشكل وحدة البحث من قسمي البحث اآلتي ذكرىما: : 4  المادة"    
 قسم البحث: تحميل مموثات اليواء، -
 قسم البحث: تحميل الماء والتربة".  -

يكمف كل من المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز البحث العممي والتقني في التحاليل  :4المادة 
ة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث الفيزيائية والكيميائي

 العممي.
 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أكتوبر  6المؤرخ في  968يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29 مؤرخ في 1124قػػػرار رقـ 
 2وهراف والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34تمم، السيما المادة الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والم
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 2014مبر سنة سبت 22الموافق  1435ذي القعدة عام  27المؤرخ في  261-14المرسوم رقم  التنفيذيوبمقتضى  -
 ،2المتضمن إنشاء جامعة وىران

والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية  2015أكتوبر  6المؤرخ في  968وبمقتضى القرار رقم  -
 .2والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة وىران

 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2015أكتوبر  6المؤرخ في  968من القرار رقم  2: تتمم المادة المادة األولى
 األقسام التالية: -2جامعة وىران– تنشأ لدى كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير :2"المادة 

 ،قسم العموم التجارية 
 ،قسم عموم التسيير 
 ،قسم العموم االقتصادية 
 قسـ العمـو المالية والمحاسبة". 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 2يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة وىران: 2ادة ػػمػػال
 والبحث العممي. القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي

 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                         

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                           
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 ، 2009ديسمبر  3المؤرخ في  323يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1125قػػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة بشار

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15الرئاسي رقم بمقتضى المرسوم  -

 المعدل، تعيين أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا 
، والمتضمن 2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بشار، المعدل والمتمم، إنشاء جامعة
الذي  2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلقتصادية والعموم  2009ديسمبر  3المؤرخ في  323بمقتضى القرار رقم  -

 التجارية وعموم التسيير لدى جامعة بشار.
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2009 ديسمبر 3المؤرخ في  323من القرار رقم  2تتمم المادة  المادة األولى:
 األقسام التالية: -بشار جامعة–العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير تنشأ لدى كمية : 2"المادة 

 ،قسم العموم التجارية 
 ،قسم عموم التسيير 
 ،قسم  العموم اإلقتصادية 
  العمـو المالية والمحاسبة."قسـ 
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دة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بشار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ا: يكمف كل من الس2ادة ػػمػػال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                   
 العالي والبحث العمميوزير التعميـ                                                                                                                   

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2010يوليو  10المؤرخ في  230يعدؿ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29المؤرخ في  1126قػػػرار رقـ 
 لكمية العمـو اإلقتصادية التجارية وعمـو التسيير لدى جامعة أـ البواقي المكونةالمتضمف  إنشاء األقساـ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
والمتضمن إنشاء  ،2009يناير سنة  4وافق الم 1430حرم عام  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 جامعة أم البواقي، المعدل والمتمم،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلقتصادية 2013وليو ي 10المؤرخ في  230وبمقتضى القرار رقم  -

 أم البواقي. والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010يوليو  10المؤرخ في  230من القرار رقم  2: تتمم المادة المادة األولى
 األقسام التالية: -أم البواقي جامعة –كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير تنشأ لدى : 2المادة "
 ،قسم العموم التجارية 
 ،قسم عموم التسيير 
 العموم اإلقتصادية 
 ".قسم العموم الممية والمحاسبة 

البواقي، كل فيما يخصو، بتنفيذ  أم يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة: 2ادة ػػمػػال
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                                
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                

 طاهر حجارذ األستا                                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 والمتضمف 2010يوليو  10المؤرخ في  234، يتمـ القرار رقـ 2015أكتوبر  29 في مؤرخ 1127رقـ  قػػػرار
 تبسة، المتمـ جامعة لدىالعمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  لكمية المكونة األقساـ إنشاء

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة، المعدل،تعيين 
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424 عام الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 منو، 34 المادة السيما والمتمم، المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة القواعـد و الجامعـة ميـام يحدد الذي
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        ،2009 سنة يناير 4 الموافق 1430 عام محرم 7 في المؤرخ 08-09 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -
 تبسة، المعدل و المتمم. جامعة إنشاء والمتضمن

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

 االقتصادية، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم 2010جويمية  10المؤرخ في  234وبمقتضى القرار رقم  -
 لدى جامعة تبسة، المتمم.  التسيير عموموالعموم التجارية و 

 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ، المتمم والمذكور أعاله كما يأتي:2010جويمية  10المؤرخ في  234من القرار رقم  2تتمم المادة  :األولى المادة
 :التالية األقسام - جامعة تبسة –التسيير عمومو  والتجارية االقتصاديةالعموم  كمية لدى تنشأ  :2 المادة"     

 قسم العموم التجارية، - 
 قسم عموم التسيير،  -
 ،العموم االقتصاديةقسم  -
 قسم العموم المالية والمحاسبة." -

يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم و التكوين العاليين و مدير جامعة تبسة ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :2 لمادةا
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                                
 ير التعميـ العالي والبحث العمميوز                                                                                                                 

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2011مارس  2المؤرخ في  136، يتمـ القرار رقـ 2015أكتوبر  29في  مؤرخ 1128رقـ  قػػػرار
 المسيمة جامعة لدىالتسيير  عمـووالتجارية و  االقتصادية العمـو لكمية المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
و المتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2001سبتمبر  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة المسيمة، المعدل والمتمم، 
 2003سنة  غشت 23الموافق    1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34والمتمم، السيما المادة  الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدلالذي يحدد ميـام 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 االقتصاديةوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم  2011مارس  2المؤرخ في  136وبمقتضى القرار رقم  -

 لدى جامعة المسيمة.  التسيير عموموالتجارية و 
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 

 كما يأتي:، والمذكور أعاله 2011مارس  2المؤرخ في  136من القرار رقم  2تتمم المادة  :األولى المادة
 :التالية األقسام - جامعة المسيمة –التسيير عموموالتجارية و  االقتصاديةالعموم  كمية لدى تنشأ: 2 المادة"  
 قسم العموم التجارية، -
 قسم عموم التسيير،  -
 ،قسم العموم االقتصادية -
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 قسم العموم المالية والمحاسبة." -
لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة المسيمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمف كل من السادة المدير العام  :2لمادة ا

  القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                                

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                
 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2010نوفمبر  28المؤرخ في  682يتمـ القرار رقـ ، 2016أكتوبر  29مؤرخ في  1129قػػػرار رقـ 

 سكيكدة والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة
 

 العالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ 
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
، 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 سكيكدة، المعدل والمتمم. إنشاء جامعةوالمتضمن 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رق -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية  2010نوفمبر  28المؤرخ في  682وبمقتضى القرار رقم  -

 سكيكدة. والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010نوفمبر  28المؤرخ في  682من القرار قم  2: تتمم المادة المادة األولى
 األقسام التالية: -جامعة سكيكدة–تنشأ لدى كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية  :2"المادة 

  التجارية،قسم العموم 
 ،قسم عموم التسيير 
 ،قسم العموم االقتصادية 
 ".قسم العموم المالية والمحاسبة 

يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سكيكدة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا : 2ادة ػػمػػال
 العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                                
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2011جواف  9المؤرخ في  411يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1130رقـ  قػػػرار
 الشمف والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
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، 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عام  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الشمف، المعدل والمتمم. والمتضمن إنشاء جامعة

 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03نفيذي رقم وبمقتضى المرسوم الت -
 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 

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

والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية التجارية  2011جوان  9المؤرخ في  411وبمقتضى القرار رقم  -
 وعموم التسيير لدى جامعة الشمف.

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2011جوان  9المؤرخ في  411من القرار رقم  2: تتمم المادة المادة األولى
 األقسام التالية: -جامعة الشمف –تنشأ لدى كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير   :2"المادة 

 ،قسم العموم التجارية 
 ،قسم عموم التسيير 
 ،قسم العموم االقتصادية 
 لمالية والمحاسبة."قسم العموم ا 

يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا : 2ادة ػػمػػال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2010مارس  17المؤرخ في  78يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1131رقـ  قػػػرار
 المدية التجارية وعمـو التسيير لدى جامعةالعمـو و  االقتصاديةوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15الرئاسي رقم بمقتضى المرسوم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34سيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا و 
، والمتضمن 2009يناير سنة  4الموافق  1430عام محرم  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، المعدل والمتمم.المدية إنشاء جامعة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 البحث العممي،و يحدد صالحيات وزير التعميم العالي 
والعموم والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية  2010مارس  17المؤرخ في  78وبمقتضى القرار رقم  -
 .المديةلتجارية وعموم التسيير لدى جامعة ا

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010مارس  17المؤرخ في  78من القرار رقم  2: تتمم المادة المادة األولى
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 التالية:األقسام  -المديةجامعة  –تنشأ لدى كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير   :2"المادة 
 ،قسم العموم التجارية 
 ،قسم عموم التسيير 
 ،قسم العموم االقتصادية 
 ".قسم العموم المالية والمحاسبة 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المديةيكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة : 2ادة ػػمػػال
 لمتعميم العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 

 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2012ديسمبر  16المؤرخ في  478، يتمـ القرار رقـ 2015أكتوبر  29في  مؤرخ 1132رقـ  قػػػرار
 الوادي جامعة لدىالعمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  لكمية المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15المرسوم الرئاسي رقم بمقتضى  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003 سنة غشت 23 الموافق 1424 عام الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 منو، 34 المادة السيما المتمم، و المعدل وسيرىا، بتنظيميا الخاصة القواعـد و الجامعـة ميـام يحدد الذي
 والمتضمن ،2012 سنة يونيو 4 الموافق 1433 عام رجب 14 في المؤرخ 243-12 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى -

 المعدل والمتمم، الوادي، جامعة إنشاء
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي،
  االقتصاديةوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم  2012ديسمبر  16المؤرخ في  478وبمقتضى القرار رقم  -

 لدى جامعة الوادي.  التسيير عموموالتجارية و 
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012ديسمبر  16المؤرخ في  478من القرار رقم  2تتمم المادة : األولى المادة
 :التالية األقسام - جامعة الوادي – التسيير عموموالتجارية و  االقتصاديةالعموم  كمية لدى تنشأ:  2 المادة"     
 قسم العموم التجارية، -    
 قسم عموم التسيير،  -    
 ،قسم العموم االقتصادية -   
 قسم العموم المالية والمحاسبة." -   

يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم و التكوين العاليين ومدير جامعة الوادي، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :2 المادة
  القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                            
 والبحث العمميوزير التعميـ العالي                                                                                                              

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                   
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 2012ديسمبر  17المؤرخ في  482يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1133قػػػرار رقـ 
 غرداية لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة

 

 التعميـ العالي والبحث العممي،إف وزير 
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي 
والمتضمن  ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 غرداية، إنشاء جامعة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية  2012ديسمبر  17المؤرخ في  482وبمقتضى القرار رقم  -

 وعموم التسيير والعموم التجارية لدى جامعة غرداية.
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012ديسمبر  17المؤرخ في  482من القرار رقم  2: تتمم المادة المادة األولى
 األقسام التالية: -جامعة غرداية –تنشأ لدى كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية  :2"المادة 

 ،قسم العموم التجارية 
  التسيير،قسم عموم 
 ،قسم العموم االقتصادية 
 ".قسم العموم المالية والمحاسبة 

يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة غرداية ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا : 2ادة ػػمػػال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                                
 التعميـ العالي والبحث العممي وزير                                                                                                              

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2007مارس  5المؤرخ في  34يتمـ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1134رقـ  قػػػرار
 بومرداس والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة االقتصاديةوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 المعدل،تعيين أعضاء الحكومة، 
، والمتضمن 1998سنة  يونيو 2الموافق  1419عام صفر  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، المعدل والمتمم.بومرداس إنشاء جامعة
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34امعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي يحدد ميـام الج
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 البحث العممي،و يحدد صالحيات وزير التعميم العالي 

التجارية و والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية  2007مارس  5 المؤرخ في 34وبمقتضى القرار رقم  -
 .بومرداسوعموم التسيير لدى جامعة 

 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 كما يأتي: ،، والمذكور أعاله2007مارس  5المؤرخ في  34من القرار رقم  2: تتمم المادة المادة األولى
 األقسام التالية: -بومرداسجامعة  –تنشأ لدى كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير   :2"المادة 

 ،قسم العموم التجارية 
 ،قسم عموم التسيير 
 ،قسم العموم االقتصادية 
 ".قسم العموم المالية والمحاسبة 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا بومرداسيكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة : 2ادة ػػمػػال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           

 طاهر حجاراألستاذ                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المؤرخ في 294يعدؿ القرار رقـ ، 2015أكتوبر  29 مؤرخ في 1135 رقـ قػػػرار
 المدية جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي، 2013جويمية  22

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمن  2015 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في 125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،المعدل،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 12يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة الذي 
المتضمن إنشاء ، و 2009سنةيناير  4افق المو  1430محرم عام  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،منو 2السيما المادة  جامعة المدية، المعدل والمتمم،
الذي  2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لي والبحث العممي،ايحدد صالحيات وزير التعميم الع
ألعضاء مجمس إدارة  اإلسميةالذي يحدد القائمة  ،2013جويمية  22المؤرخ في    294وبمقتضى القرار رقم   -

 المدية. جامعة
 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي

 

والمذكـور أعاله، كما ىو محدد في  ،2013جويمية  22المؤرخ في  294يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  المادة األولى:
 الجدول الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2015أكتوبر  29حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                           

 طاهر حجارذ األستا                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدية جامعةإدارة قائمة أعضاء مجمس 
 األعضاء المنتخبيف: -1

 القطاع الصفة و المقب اإلسـ
 عن األساتذة لكمية اآلداب والمغاتممثل منتخب  عضو زوقاي دمحم

 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية  عضو مزاري توفيق عبد الصمد
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير  عضو خميل عبد القادر
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق  عضو ىيصام موسى

 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا عضو عبد هللا الحاج عبد هللا 
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عضو جودي بوعمرة
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عضو فخار ىشام

 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات  عضو ولد التركي حسين
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو شيكر فؤاد

 ممثل منتخب عن الطمبة عضو بوبكر جابر
 ممثل منتخب عن الطمبة عضو براىيمي دمحم 

 "...........................................والباقي بدوف تغيير.......................................... " 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أكتوبر(   -)سبتمبر-الجزء الثاني-5102السداسي الثاني                   النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             241

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 المـــــــقررات

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 5802ديسمبر  85المؤّرخ في  354يعدؿ المقرر رقـ ، 5803سبتمبر  85مؤّرخ في 469 مقرر رقـ 
 والمتضمف تحويل الهياكل التابعة سابقًا لمدرسة الدراسات العميا التجارية بحيدرة والية الجزائر، لفائدة

 والديواف الوطني ،اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العمميو ، 1جامعة الجزائر
 واألكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات.لمخدمات الجامعية، 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمن 2015مايو سنة  14، الُموافق 1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبُمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.
، 2015مارس سنة  10الموافق  1436جمادى األولى عام  19المؤرخ في  85-15رقم وبمقتضى المرسوم الرئاسي  -

 يتضمن إنشاء األكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات ويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا.
 الذي 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
تضمن تحويل الم 2008جويمية  14الموافق  1429رجب  11 خ فيمؤرّ ال 223-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة.
تضمن تغيير الم 2013نوفمبر 9الموافق   1435 مــحــرم عـام 5مـؤرخ في ال 372-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة.
تضمن ي 1995مارس سنة  22الموافق  1415 عـام شوال 21مـؤرخ في ال 84-95وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .إنشاء ديوان وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدل والمتمم
 ما يأتي: ررػػقػيػ

 والمذكور أعاله كما يمي: 2014ديسمبر 07المؤرخ في  576: ُتعدل المادة األولى من المقرر رقم المادة األولى
التجارية سابقًا الواقعة ببمدية حيدرة والية الجزائر، لفائدة المؤسسات  الدراسات العميامدرسة ُتحّول ىياكل 

 المقرر.، المرفقة ليذا 4، و 3، 2، 1المذكورة في المالحق 
: يكّمف كل من السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعميم العالي والبحث العممي، والسيد رئيس 2ادة ػمػػػال

، والسيد المدير العام لمديوان الوطني 3األكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات، والسيد مدير جامعة الجزائر
 اريف ونفقات التسيير والتجييز المتعّمقة باليياكل المخصصة لكل مؤسسة أو ىيكل.لمخدمات الجامعية، بمص

: يكّمف كل من السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد رئيس األكاديمية الجزائرية لمعموم 3الػػػمػادة 
والسيد المدير العام  3مدير جامعة الجزائرالتجارية، والسيد  والتكنولوجيات، والسيد مدير مدرسة الدراسات العميا

لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية  لمتعميم 
 العالي والبحث العممي.

 2015 سبتمبر 02حػػرر بالػجػػزائػػر في                                                                                                                        
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                            

 طاهر حجار األستاذ                                                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3/ جامعة الجزائر 1الُمػمػػػحق 
 2015سبتمبر  02المؤّرخ في    469لمُمقرر  رقـ 

 B (R+1)الجناح البيداغوجي 
 لكل منيا. 2م 34قاعة التدريس بمساحة حوالي  14 -
 مكاتب. 03 -
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 C (R+1)الجناح البيداغوجي 
 لكل منيا. 2م 34قاعة التدريس بمساحة حوالي  14 -
 مكاتب. 03 -

 H (R+1)الجناح البيداغوجي 
 التدريس.قاعة  01 -
 مكاتب. 03 -
 قاعة المطالعة 01 -
 قاعة لإلعالم اآللي. 02 -
 مكتب. 01 -

 ،مقعد 140قاعة المحاضرات 
 .مقعد وقاعتيف لمدراسة وقاعة األرشيف 400مدرج بسعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 / اإلدارة المركزية2الُمػمػػػحق 

 2015سبتمبر  02المؤّرخ في    469لمُمقرر  رقـ 
 نيابة المديرية لمدراسات:

 مكاتب مع األمانات. 05  -
 مكتب. 33  -
 مكاتب لمعيادة. 03  -
 ( قاعات03ذو ثالث )  Hمبنى   -
 H4قاعة   -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 / الديواف الوطني لمخدمات الجامعية03الُمػمػػػحق 
 2015سبتمبر  02المؤّرخ في    469لمُمقرر  رقـ 

 
I. بعنواف الديواف الوطني لمخدمات الجامعية 

 لكل منيا. 2م 16غرفة بمساحة  41( R+2)1جناح إيواء الطمبة -
 لكل منيا. 2م 16غرفة بمساحة  41( R+2)2جناح إيواء الطمبة -
 .(R+2جناح إيواء العمال) -
 جناح المطعم بما فيو المطبخ والنادي. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات / 04الُمػمػػػحق 

 2015سبتمبر  02المؤّرخ في    469لمُمقرر  رقـ 
 جناح اإلدارة العامة:

 مكاتب مع األمانات. 03  -
 مكاتب. 07 -
 قاعات كبيرة )االجتماعات، األساتذة( 02 -
 قاعة األرشيف ومخزن المركزي. 01 -

 
 التجارية بمكتب مع األمانة ومكتب عادي. الدراسات العميامدرسة مالحظة: تحتفع 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 5803سبتمبر  85 في مؤّرخ 258 رقـ ُمقرر
 المنح المؤقت لصفقاتتضمف إلغػاء ي

 

 إّف وزير التعميـ العالي و البحث العممي
ل ، المعدّ 2010أكتوبر سنة  07 الموافق 1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 منو، 114المادة  م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السيماوالمتمّ 
المتضمن ، 2014 سنة ماي 5 الموافق 1435عام  رجب 05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
الذي  2013سنة  جانفي 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميم العاليو البحث العممي،
، المعدل 1989 سنة أوت 01 الموافق 1409 ذو الحجة 29 المؤرخ في 136-89 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 ،جامعة باتنةوالمتضمن إنشاء  والمتمم،
 بإقتناء تجييزات عممية المتعمقة 05لصفقات المناقصة الوطنية رقم  المنح المؤقتعمى اإلعالن عن  وبناءً  -

،  « Biotechnologie des molécules Bioactives et de la physiopathologie cellulaire»  : لمخبر
 ، 2014أوت  05 بتاريخ "le Temps"و  2014 أوت 04 بتاريختي" الموعد " الصادر بجريد

 الواردين 2015 جويمية 23المؤرخ في  178 اإلرسال رقمو  2015 جوان 04المؤرخ في  145 عمى اإلرسال رقم وبناءً  -
 ،المنح المؤقت لصفقاتبطمب ترخيص إلغاء  ينالمتعّمق جامعة الحاج لخضر بباتنة مديرعن السّيد 

 

 ما يأتي: ررػػقػيػ

شّوال عام  28 المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسيرقم (07)الفقرة السابعة 114: تطبيًقا ألحكام المادة المادة األولى
يمغى المنح المؤقت لصفقات أعاله،  والمذكور ،والمتّمم ، المعّدل2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431

 Biotechnologie des  »  :لمخبر المتعمقة باقتناء تجييزات عممية  05المناقصة الوطنية رقم 
molécules Bioactives et de la physiopathologie cellulaire » تي" الموعد " بجريد الصادر

 ،2014أوت  05 بتاريخ "le Temps"و 2014 أوت 04 بتاريخ
 .ربتطبيق أحكام ىذا المقرّ مديرجامعة الحاج لخضر بباتنةيكّمف  :2 ادةػمػػػػلا
 .ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العاليو البحث العممي:ينشر ىذا المقرّ 3 ادةػمػػػػلا

 

 2015 سبتمبر 07حػػرر بالػجػػزائػػر في                                                                                                                          
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                            

 طاهر حجار األستاذ                                                                                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 5803سبتمبر  85 في مؤّرخ 250مقّرر رقـ 
 المنح المؤقت لصفقاتتضمف إلغػاء ي
 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ل ، المعدّ 2010أكتوبر سنة  07 الموافق 1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى -
 منو، 114م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السيما المادة والمتمّ 

المتضمن ، 2014 سنة ماي 5 الموافق 1435عام  رجب 05المؤرخ في  14154وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -
 أعضاء الحكومة،تعيين 

الذي  2013سنة  جانفي 30الموافق  1434ربيع األّول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 والبحث العممي، يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي
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المعدل ، 1989 سنة أوت 01 الموافق 1409 ذو الحجة 29 المؤرخ في 136-89 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 ،جامعة باتنةوالمتضمن إنشاء  والمتمم،

بإقتناء تجييزات عممية  المتعمقة 02لصفقات المناقصة الوطنية رقم  المنح المؤقتعمى اإلعالن عن  وبناءً  -
 2014جوان  24 بتاريخ "Liberté"تي، الصادر بجريد « Mécanique des Structures et Matériaux» لمخبر

 ،لصفقات المتعامل العمومي والنشرة الرسمية 2014وان ج 25 بتاريخو" النيار" 
المتعّمق  جامعة الحاج لخضر بباتنة مديرعن السّيد  الوارد 2015 فيفري  26المؤرخ في  31 عمى اإلرسال رقم وبناءً  -

 ،المنح المؤقت لصفقاتبطمب ترخيص إلغاء 
 

 ما يأتي: ررػػقػيػ

شّوال  28 المؤرخ في 236-10رقم  من المرسوم الرئاسي (07) الفقرة السابعة 114: تطبيًقا ألحكام المادة المادة األولى
يمغى المنح المؤقت لصفقات أعاله،  والمذكور ،والمتّمم ، المعّدل2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431عام 

 Mécanique des Structures et  »المتعمقة باقتناء تجييزات عممية لممخبر  02المناقصة الوطنية رقم 
Matériaux »  و 2014جوان  25 بتاريختي" النيار" ، الصادر بجريد"Liberté" 2014جوان  24 بتاريخ    
 ،لصفقات المتعامل العمومي والنشرة الرسمية

 .ربتطبيق أحكام ىذا المقرّ  مديرجامعة الحاج لخضر بباتنةيكّمف  :2 ادةػػمػػػلا
 .والبحث العممي الرسمية لوزارة التعميم العالير في النشرة ينشر ىذا المقرّ  :3 ادةػػمػػػلا

 

 2015 سبتمبر 07حػػرر بالػجػػزائػػر في                                                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                                     
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تضمفي، 5803سبتمبر  85 في مؤّرخ 255مقّرر رقـ 
 85/5805المناقصة الوطنية المفتوحةرقـإلغػاء 

 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ل ، المعدّ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 منو، 114المادة م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السيما والمتمّ 
المتضمن  ،2015 سنة مايو 14 الموافق 1436 عام رجب 25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
الذي  2013سنة  جانفي 30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 والبحث العممي، يم العالييحّدد صالحيات وزير التعم
 ،2001 سنة أوت 18 الموافق 1422 جمادى الثاني 30 المؤرخ في 271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 ،جامعة تيارتوالمتضمن إنشاء 
مقعد بيداغوجي،  1000تجييزات  المتعمقة باقتناء 02/2012المناقصة الوطنية المحدودة رقم اإلعالن عن  عمى وبناءً  -

داري بالسوقر لفائدة جامعة أبن خمدون، اأثاث   "" و"منبر القراءOuest Tribuneتي "لصادر بجريدبيداغوجي تقني وا 
 ،2012جوان  10بتاريخ  

المتعّمق بطمب ترخيص  مدير جامعة تيارتعن السّيد  الوارد 2015 جوان 18المؤرخ في  152 عمى اإلرسال رقم وبناءً  -
 ،02/2012 رقم مناقصة وطنية المفتوحة إلغاء

 ما يأتي: ررػػقػيػ
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شّوال  28 المؤرخ في 236-10 رقم الرئاسيمن المرسوم  (07) الفقرة السابعة 114: تطبيًقا ألحكام المادة لمادة األولىا
تمغى المناقصة الوطنية أعاله،  والمذكور، لمعّدل والمتّمما، 2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431عام 

داري  1000تجييزات  المتعمقة باقتناء 02/2012 المفتوحة رقم مقعد بيداغوجي، أثاث بيداغوجي تقني وا 
جوان 10بتاريخ   "" و" منبر القراءOuest Tribune " تيلصادر بجريدبالسوقر لفائدة جامعة أبن خمدون،  ا

2012، 
 ،ربتطبيق أحكام ىذا المقرّ  مدير جامعة تيارتكّمف ي :2 ادةػػمػػػال
 .والبحث العممي ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العاليىذا المقرّ  ينشر :3 ادةػػمػػػال

 

 2015 سبتمبر 07حػػرر بالػجػػزائػػر في                                                                                                                        
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                           
 طاهر حجار األستاذ                                                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5803سبتمبر  85مؤرخ في  251رقـ  مقّرر

 الوزارية لمصفقاتيحدد تشكيمة المجنة 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المتضمن  2015ماي  14الموافق  1436 رجب عام 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،

، المعدل 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 منو، 133و  128والمتمم، المتضمن تنظيم الصفقات، السيما المادتين 

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

 جانفي، الذي يحدد تشكيمة المجنة الوزارية لمصفقات، 06ؤرخ في الم 03وبمقتضى المـقرر رقم  -
 

 ما يأتي: ررػػقػيػ
 

 1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  133و  128: تطبيقا ألحكام المواد  المادة األولى
ىذا المقرر إلى تحديد ، المعدل والمتمم، المتضمن تنظيم الصفقات، ييدف 2010أكتوبر سنة  7الموافق 

 تشكيمة المجنة الوزارية لمصفقات،
 المشار. 2015جانفي  06المؤرخ في  03: تمغى أحكام المقرر رقم  2ادة ػػمػػػػال

 : تتشكل المجنة الوزارية لمصفقات من السيدات والسادة اآلتية أسماؤىم:3الػػػػمػػادة 
 * عف وزارة التعػميـ العالي  والبحث العممي :

 ممثل السيد الوزير ، رئيسا السيد : كـامـمي الحـاج                         -
 * عف وزارة المالية ) المدرية العامة لممحاسبة (:

 عضوا دائما السيدة : أبركان مميكة                             -
 عضوا إضافيا السيدة : سممـاني ياسمينة                       -

 وزارة المالية ) المدرية العامة لممحاسبة (: *  عف
 عضوا دائما السيدة : بن كزيم صفية                         -
 عضوا إضافبا السيد خرادوش  مابـاليا                        -
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 * عف وزارة التجػارة :
 عضوا دائما السيدة عـياش فاذمة                         -
 عضوا إضافيا. السيدة : حـراد جازية                      -

 

: يكمف السيد األمن الـعـام لوزارة التعميم العالي والبحث العممي بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشـر في النشرة 4الػػػػمػػادة 
 الرسـمية لـوزارة التعميم العالي.

 2015 سبتمبر 07حػػرر بالػجػػزائػػر في                                                                                                                         
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                              

 طاهر حجار األستاذ                                                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يتضمف توزيع مهاـ5803سبتمبر  55مؤرخ في  303رقـ  مقّرر

 العامة في وزارة التعميـ العالي والبحث العػممي وبرنامج عػمل المفتشية
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المتضمن تعيين  2015ماي  14الموافق  1436رجب عام 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم،

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

الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة  2013جانفي  30المؤرخ في  79-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 التعميم العالي والبحث العممي المعدل،

 ش العـام لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.باقتراح من السيد المفـت -
 ما يأتي: ررػػقػيػ

 2013جانفي  30المؤرخ في  79-13( من المرسوم التنفيذي رقم 09: تطبيقا ألحكام المادة التاسعة ) المادة األولى
 العممي.المعدل المذكور أعاله، ييدف ىذا المقررالمفتشية العامة في وزارة التعميم العالي والبحث 

 : تتوزع ميام المفتشين المركزيين لدى المفتشية العامة كما ىو مبين في الممحق المرفق بيذا المقرر.2الػػػمػػادة 
 : يكمف المفتشون المركزين كل واحد فيما يخصو بتنفيذ أحكام ىذا المقرر.3الػػػمػػادة 
 حكام ىذا المقرر الذي يسري مفعولو ابتداء من تاريخ إمضائو.: يسير المفتش العـام لموزارة عمى متابعة تنفيذ أ4الػػػمػػادة 
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.5الػػػمػػادة 

 

 2015 سبتمبر 22حػػرر بالػجػػزائػػر في                                                                                                                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                                  

 طاهر حجار األستاذ                                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق يتضمف توزيع مهاـ وبرنامج عمل المقتشية العامة لوزارة التعميـ والعالي والبحث العممي
 حسب مختمف المياديف

المفتش المركزي  ميداف التدخل رقـ
 المعني

اآلجاؿ الزمنية المحددة 
 الهدؼ المنشود لتقديـ العمل المطموب

إدارة  وتسيير الموارد  80
 البشرية

 * فاسي نصر الديف
* إعداد لوحة قيادة بغية ضماف سير الهيئات المكونة  كل سداسي * دراز بشير

 لممؤسسات تحت الوصاية.
حوؿ الممارسات السميمة في   * إعداد دليل  تطبيقي

عصرنه أداءات التسيير  85 مجاؿ تسيير الموارد البشرية.
 والحكامة

 * سراي ربعة
 كل سداسي * عادؿ منصور
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* إعداد دليل تطبيقي حوؿ تسيير مخططات التكويف  * عبدات مراد       
 والرسكمة لممستخدميف.

81 
تقييـ المناخ االجتماعي 
لدى المؤسسات تحت 

 الوصاية
 * حسب الحالة * دريسي لحسف

 * كل ثالثة أشهر
 *  عقد ندوات ولقاءات محمية ، جهوية ووطنية 

 * إعداد تقارير سنوية

82 

* إجراءات إبراـ الصفقات 
 العمومية 

* الميزانية والمحاسبة 
لدى المؤسسات تحت 

 الوصاية 
* الخدمات الجامعية 

 لفائدة الطمبة 
* تسيير ممتمكات 

 المؤسسات تحت الوصاية

 * مزياني أحمد
* سعيد منصور 

 جياللي
* العفري المولودة بف 

 اسما عيف أنيسة

 * كػل سداسي
 * كل سنة

* إعداد دليل تطبيقي حوؿ إجراءات إبراـ الصفقات 
 العػمومية 

 * توحيد نمط التسيير لممؤسسات الجامعية 
 * توحيد نمط التسيير لمؤسسات الخدمات الجامعية.

 توحيد نمط التسيير لمخابر البحث* 
 * تحييف شبكة  تقييـ لمخابر البحث 

* تحييف شبكة تقييـ مؤسسات التعميـ العالي، ) إعداد 
 مؤشرات كمية حوؿ تسيير مؤسسات التعميـ العالي(.

   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس  5803سبتمبر  55مؤرخ  في  026رقـ مقّرر 
 رتبة متصرؼ لممدرسة العميا لألساتذة  بوهرافبسمؾ المتصرفيف،  الشهادة لإللتحاؽ 

 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06 -03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

 العمـــومـــية،
، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،واإلمتــحانات والفحوص المينية في الم  ؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك 2015ماي  17المؤرخ  في  01وبمقتضى المقرر رقم  -

 المتصرفين، رتبة متصرف،
، المتضمنة رأي 2015ماي  19المؤرخة في  1166وبناء عمى مراسمة مفتشية الوظيفة العمومية لوالية وىران رقم  -

 ، السيما الفقرة األخيرة منيا،2015المطابقة عمى مقررات فتح عمميات التوظيف لسنة 
 

 ما يأتي: ررػػقػيػ
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17: عمال بأحكام المادة المادة األولى
أعاله  تمدد آجال إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف، لمدة 

 .2015سبتمبر  24( إستثناءا إبتداء من تاريخ  1شير واحد )
 عالي والبحث العممي.:  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم ال2الػػػػػمػادة 

 

 2015 سبتمبر 07حػػرر بالػجػػزائػػر في                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/                                                                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                                                                                       
 أمير قاسـ داودي                                                                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 5803سبتمبر  56 في مؤّرخ 304مقّرر رقـ 
 المنح المؤقت لصفقة تضمف إلغػاءي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي 
ل ، المعدّ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10الرئاسي رقم بمقتضى المرسوم  -

 منو، 114م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السيما المادة والمتمّ 
المتضمن ، 2015مايو سنة  14 الموافق  1436رجب عام  25 المؤرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،، المعدل والمتممالحكومةتعيين أعضاء 
الذي  2013سنة  جانفي 30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 والبحث العممي،  يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي
، 2008 نةسجويمية  09 الموافق 1429 سنةرجب  06 المؤرخ في 204-08 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 ،المركز الجامعي بميمةوالمتضمن إنشاء 
المتعمقة بتجييز اإلدارة  001/2014المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقم  اإلعالن عن عمى وبناءً  -

 2014سبتمبر  17تي "النصر" بتاريخ لصادر بجريد)اقتناء و تركيب ستائر( ا 04المركزية بميمة الخاصة بالحصة رقم 
 ،2014سبتمبر  30" بتاريخ   L’Estو"

وبناء عمى طمب المؤسسة العمومية واإلقتصادية الغطاء الصناعي سيرتا المتعمق بالتنازل عن صفقة اقتناء وتركيب  -
 ،ستائر

المركز الجامعي بالنيابة  السّيد مدير ، الوارد من2015سبتمبر  06 المؤرخ في 579/2015 عمى اإلرسال رقم وبناءً  -
 المنح المؤقت لمصفقة.  إلغاء ترخيص تعّمق بطمبالمبميمة، 

 ما يأتي: ررػػقػيػ
شّوال  28 المؤرخ في 236-10الرئاسي  رقممن المرسوم ( 07) الفقرة السابعة 114: تطبيًقا ألحكام المادة لمادة األولىا

المؤقت لصفقة يمغى المنح أعاله،  والمذكور ،لمعّدل والمتّمما، 2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431عام 
المتعمقة بتجييز اإلدارة المركزية بميمة الخاصة بالحصة رقم  001/2014المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 30" بتاريخ   L’Estو " 2014سبتمبر  17تي "النصر" بتاريخ لصادر بجريد)اقتناء و تركيب ستائر( ا 04
 ،2014سبتمبر 

 .ربتطبيق أحكام ىذا المقرّ  المركز الجامعي بالنيابة بميمة مدير كّمفي :2 ادةػػمػػػػال
 ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العاليو البحث العمميينشر ىذا المقرّ  :3 ادةػػمػػػػال

 2015 سبتمبر 28حػػرر بالػجػػزائػػر في 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 طاهر حجار األستاذ                                                                                                                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5803سبتمبر  56 في مؤّرخ 305مقّرر رقـ 

 المنح المؤقت لصفقة تضمف إلغػاءي
 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي 
ل ، المعدّ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في 10236بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 منو، 114م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السيما المادة والمتمّ 
المتضمن ، 2015مايو سنة  14 الموافق 1436رجب عام  25المؤرخ في  15125وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،، المعدل والمتممتعيين أعضاء الحكومة
الذي  2013سنة  جانفي 30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 والبحث العممي،  يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي
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مركز البحث في والمتضمن إنشاء ، 2007 سنةأكتوبر  31 المؤرخ في 338-07التنفيذي رقموبمقتضى المرسوم  -
 ،البيوتكنولوجيا بقسنطينة

 cymométre en) 07المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة المتعمقة بالحصة رقم اإلعالن عن عمى وبناءً  -
fluxتي "المساء" و"لصادر بجريد( اHorizons  2014أكتوبر  27" بتاريخ، 

ة مركز البحث في البيوتكنولوجيا مدير  ةالسّيد ، الوارد من2015أوت  05المؤرخ في 437/2015 عمى اإلرسال رقم وبناءً  -
 المنح المؤقت لمصفقة.  إلغاء ترخيص المتعّمق بطمببقسنطينة، 

 

 ما يأتي: ررػػقػيػ
شّوال  28 المؤرخ في 236-10الرئاسي رقممن المرسوم (07) الفقرة السابعة 114: تطبيًقا ألحكام المادة لمادة األولىا

يمغى المنح المؤقت لصفقة أعاله،  والمذكور ،لمعّدل والمتّمما، 2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431 عام
تي "المساء" لصادر بجريد( اcymométre enflux) 07المناقصة الوطنية المحدودة المتعمقة بالحصة رقم 

 ،2014أكتوبر  27" بتاريخ  Horizonsو"
 .ربتطبيق أحكام ىذا المقرّ ة مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة مدير  كّمفت :2 ادةػػمػػػػلا
 .والبحث العممي ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العاليينشر ىذا المقرّ  :3 ادةػػمػػػػلا

 2015 سبتمبر 28حػػرر بالػجػػزائػػر في                                                                                                             
 التعميـ العالي والبحث العمميوزير                                                                                                          

 طاهر حجار األستاذ                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 5803سبتمبر  56 في مؤّرخ  306 مقّرر رقـ
 المنح المؤقت لصفقة تضمف إلغػاءي

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي 
ل ، المعدّ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم بمقتضى  -

 منو، 114م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السيما المادة والمتمّ 
المتضمن ، 2015مايو سنة  14 الموافق 1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،، المعدل والمتممأعضاء الحكومةتعيين 
الذي  2013سنة  جانفي 30 الموافق 1434ربيع األّول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 والبحث العممي،  يحّدد صالحيات وزير التعميم العالي
، 1991ديسمبر سنة  14فق المو  1412جمادى الثانية عام  7 المؤرخ في 478-91 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 ،مركز البحث العممي والتقني لممناطق الجافة، المعدل والمتمموالمتضمن إنشاء 
المتعمقة بانجاز حظيرة  05/2014المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقم  اإلعالن عن عمى وبناءً  -

 ،2015مارس 19اريخ " بت El Moudjahidتي "الشعب" و"لصادر بجريدرأس ا 60تجريبية لـ
ة مركز البحث العممي مدير  ةالسّيد ، الوارد من2015سبتمبر  15 المؤرخ في 175/2015 عمى اإلرسال رقم وبناءً  -

 المنح المؤقت لمصفقة.  إلغاء ترخيص المتعّمق بطمبوالتقني لممناطق الجافة، 
 

 ما يأتي: ررػػقػيػ
شّوال  28 المؤرخ في 236-10الرئاسي رقم من المرسوم (07) السابعة الفقرة 114: تطبيًقا ألحكام المادة لمادة األولىا

يمغى المنح المؤقت لصفقة أعاله،  والمذكور ،لمعّدل والمتّمما، 2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431عام 
تي لصادر بجريدرأس ا 60المتعمقة بانجاز حظيرة تجريبية لـ 05/2014المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 ،2015مارس 19" بتاريخ  El Moudjahidو""الشعب" 
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 .ربتطبيق أحكام ىذا المقرّ  ة مركز البحث العممي والتقني لممناطق الجافةمدير  كّمفت :2 ادةػػمػػػػلا
 .والبحث العممي ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العاليينشر ىذا المقرّ : 3 ادةػػمػػػػلا
 

 2015 سبتمبر 28حػػرر بالػجػػزائػػر في                                                                                                          
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                              

 طاهر حجار األستاذ                                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة لممدرسة الوطنية، يتضمف تحويل هياكل تابع5803أكتوبر  81مؤرخ في  312رقـ  مػقرر
 لفائدة المدرسة التحضيرية لعمـو الطبيعة والحياة -الجزائر–العميا لمبيطرة بالحراش  

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

المتضمن و  ،2015 مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25خ في المؤرّ  125-15المرسوم الرئاسي رقم بُمقتضى  -
 .المعدل تعيين أعضاء الحكومة،

 1991نوفمبر سنة  23الموافق  1412جمادي األولى عام  16 خ فيمؤرّ ال 454-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد شروط إدارة األمالك الخاصة والعامة التابعة لمدولة وتسييرىا ويضبط كيفيات ذلك.

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

إنشاء تضمن والم 2009جانفي  20الموافق  1430محرم عام  23 خ فيمؤرّ ال 21-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة. 

تضمن والم 2009جويمية  14الموافق  1429رجب عام  11 خ فيمؤرّ ال 214-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 مدرسة خارج الجامعة. إلى المدرسة الوطنية العميا لمبيطرةتحويل 

 

 :يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

المقرر، لفائدة المدرسة : ُتحّول اليياكل التابعة لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة، المبّينة في الممحق المرفق بيذا المادة األولى
 التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة.

، المتضمن تحويل بعض اليياكل القديمة التابعة 2014نوفمبر  26المؤّرخ في  534: ُتمغى أحكام المقرر رقم 2الػػػمػػادة 
 سابقًا لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة، لفائدة المدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة.

: يتكّفل السيد مدير المدرسة التحضيرية لعموم الطبيعة والحياة، بالمصاريف والنفقات المتعمقة بتسيير وتجييز 3ػػػمػػادة ال
 ىذه اليياكل. 

: يكّمف كل من السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد مدير التنمية االستشراف، والسيد مدير 4 الػػػمػػادة
ضيرية لعموم الطبيعة والحياة، والسيد مدير المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بتنفيذ ىذا المقرر الذي المدرسة التح

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. 
 

 5803أكتوبر  81حػرر بالجزائر في                                                                                                         
 عالي والبحث العػمميوزير التعميـ ال                                                                                                         

 األستاذ طاهر حجػار                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، يتضمف تحويل هياكل تابعة لممدرسة الوطنية2015أكتوبر  03مؤرخ في  534ُمػمػػػحق المػقرر رقـ 
 لفائدة المدرسة التحضيرية لعموـ الطبيعة والحياة -الجزائر–العميا لمبيطرة بالحراش 

 

 الهياكل المحولة مبينة في الجدوؿ التالي:
 بطاقة االستيعا المساحة المحتويات/التخصيص التعييف

مقعد 38 5ـ Microbiologie  Paillasse humide en dur 38مخبر   

مقعد 58 5ـ Zoologie Paillasse sèche en dur 28مخبر   

مقعد 18 5ـ Parasitologie Paillasse humide en dur 18مخبر   

مقعد Physiologies animale Paillasse sèche  18مخبر   

مقعد Biochimie Paillasse humide   58مخبر   

مقعد Reproduction Paillasse humide   03مخبر   

مقعد Histologie Paillasse humide   18مخبر   

مقعد d’HIDAOA Paillasse humide  en dur  03مخبر   

  5ـ Salle d’anatomie 13 قاعة التشريح
  5ـ Clinique canine 43 عيادة لمحيوانات

  5ـ 38  قاعة مكتبة
 مقعد لكل منها D»   « F»  « E»  38 » قاعات لمدراسة 81

  5ـ 53 لمطمبة قاعة اإلعالـ اآللي
  55ـ 03 لمعماؿ واألساتذة قاعة اإلعالـ اآللي 85

   مكاتب +قاعة اجتماع +محل لمتخزيف 08 0جناح إداري ط+
   مكتب 05 جناح مكاتب لألساتذة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد تشكيمة 2015أكتوبر  19مؤرخ في  578مػقرر رقـ 

 لجنة التحكيـ لممسابقات المعػمارية لدى جامعة خميس مميانة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 والمتعمق بالتييئة والتعمير، المعدل والمتمم، 1990المؤرخ في أول ديسمبر سنة  29-90بمقتضى القانون رقم  -
والمتعمق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة  1994مايو سنة  18المؤرخ في  07-94وبمقـتضى المرسوم التشريعي رقم  -

 مينة الميندس المعماري، المعدل،
والمتضمن تنظيم الصفقات  العمومية،  2010أكتوبر سنة  7المؤرخ في  236-10وبمقـتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 منو، 7الفقرة  34المعدل والمتمم، ال سيما المادة 
والمتضمن  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25ؤرخ في الم 125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
المتضمن  2012جوان سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء جامعة خميس مميانة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األول عام ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال في ميدان  1988مايو سنة  15وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 البناء وأجر ذلك، المعدل،
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 المحدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون محل مسابقة، 2011أوت  4المؤرخ في  492بناًء عمى القـرار الوزاري رقم  -
المحدد لتشكيمة لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى  2012جوان  24المؤرخ  169بناًء عمى القرار الوزاري رقم  -

 المركز الجامعي لخميس مميانة،
 بناء عمى اقتراح مدير جامعة خميس مميانة،  -
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
 

 2010أكتوبر سنة  7المؤرخ في  232-10الفقرة من المرسوم الرئاسي رقم  34: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى
المعدل والمتمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا المقرر إلى تشكيل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة 

 خميس مميانة،
 المشار إليو أعاله، 2012جوان  24المؤرخ في  121أحكام المقرر رقم  : تمغى5الػػمػػادة 
 تتشكل لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى جامعة خميس مميانة من: :1الػػمػػادة 

 
 
 
 
 
 
 

 جامعة خميس مميانة، بتنفيذ أحكام ىذا المقرر. : يكمف مدير4الػػمػػادة 
 

 5803أكتوبر  07حػرر بالجزائر                                                                                                         
 وزير التعميـ العالي والبحث العػممي                                                                                                        

 األستاذ: طاهر حجػار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، مػتعمق بتشكيل5803أكتوبر  58مؤرخ في  364مػقرر رقـ 
 لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية بالمركز الجامعي بتيبازة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العػممي
المتضمن تنظيم  2010أكتوبر  7الموافق لـ  1431شوال  28المؤرخ في   236-10الرئاسي رقم بمقـتضى المرسوم  -

 منو، 7الفقرة  34الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، السيما المادة 
المتضمن إنشاء  2011غشت  22الموافق لـ  1432رمضان  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تيبازة،مركز جامعي ب
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2015سبتمبر  29المؤرخة في  456وبموجب مراسمة المركز الجامعي بتيبازة رقم  -
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
أكتوبر سنة  7المؤرخ في  232-10من المرسوم الرئاسي رقم  07ال سيما الفقرة   34: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى

المعدل والمتمم والمتعمق بتنظيم الصفقات العمومية، ييدف ىذا المقرر إلى تعيين أعضاء لجنة تحكيم  2010
 المسابقات المعمارية بالمركز الجامعي تيبازة.

          رئيسا، جامعة خميس مميانة                      السيد : عـميم الحاج 
 عضوا مميانةجامعة خميس  السيدة :  بومدين مريم 
  عضوا جامعة خميس مميانة السيدة : بن موسى نادية 
 عضوا مديرية التعمير والبناء السيدة بمشيب صفية 
 عضوا مديرية السكن والتجييزات العمومية السيد : تيطواني بمقاسم 
 عضوا ىيئة المراقبة التقنية لمبناء السيد : ريشة ابراىيم 
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 : تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمارية بالمركز الجامعي بتيبازة من : 5الػػمػػادة 
   نائب مدير التنمية واالستشراف بالمركز الجامعي بتيبازة السيد : حرتاني طارق 
 ميندس معماري بالمركز الجامعي بتيبازة السيد :  شوشاوي إبراىيم 
 بالمركز الجامعي بتيبازةميندس مدني  السيد : ياسني عبد الغني 
 ميندس معماري بمديرية التجييزات العمومية لوالية تيبازة السيد : عـموري فتحي 
 ميندسة معمارية بمديرية التجييزات العمومية لوالية تيبازة. السيدة :  شـول إيمان 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي.: يكمف السيد مدير المركز الجامعي بتيبازة بتنفيذ ىذا المقرر الذي 1الػػمػػادة 

 

 5803أكتوبر  58حػرر بالجزائر في                                                                                                                
 وزير التعميـ العالي والبحث العػممي                                                                                                              

 األستاذ طاهر حجػار                                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 5803 أكتوبر 50مؤّرخ في  365مقّرر رقـ 
 يتضمف إلغاء المنح المؤقت لصفقة

 

 ممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث العػ
، المعّدل 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 منو، 114والمتّمم، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السيما المادة 
المتضمن ، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعّدل والمتّمم،
، المعّدل 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذو القعدة  03المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،3والمتّمم، والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
المتعمقة بأشغال تييئة  01/2014وبناًء عمى اإلعالن عن المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقم  -

أفريل  09" بتاريخ HORIZONSالمنشآت الرياضية، مالعب متعددة التخصصات وفضاء الرمي الّصادرة بجريدتي "
 ،2015أفريل  11و"المقام" بتاريخ  2015

 وبناًء عمى طمب شركة األمل لمرياضة المتعمق بالتنازل عن الصفقة، -
المتعّمق بطمب  3الوارد عن السّيد مدير جامعة الجزائر 2015أكتوبر  14المؤّرخ في  99/2015وبناًء عمى اإلرسال رقم  -

 لصفقة، ترخيص إلغاء المنح المؤقت
 :ػػيمي اػػميقػػػػػػػّرر 

شّوال  28المؤّرخ في  236-10( من المرسوم الرئاسي رقم 07الفقرة السابعة ) 114: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، يمغى المنح المؤقت لصفقة 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431عام 

المتعّمقة بأشغال تييئة المنشآت الرياضية، مالعب متعددة  01/2014المحدودة رقم المناقصة الوطنية 
و"المقام" بتاريخ  2015أفريل  09" بتاريخ HORIZONSالتخصصات وفضاء الرمي الّصادرة بجريدتي "

 ،2015أفريل  11
 بتطبيق أحكام ىذا المقّرر. 3: يكّمف مدير جامعة الجزائر 2الػػمػػادة 
 : ينشر ىذا المقّرر في النشرة الّرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.3الػػمػػادة 

 5803أكتوبر  50حػرر بالجزائر                                                                                                                
 وزير التعميـ العالي والبحث العػممي                                                                                                                 

 األستاذ طاهر حجػار                                                                                                                        
ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ـ
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 ، يتضمف5803أكتوبر  57مؤرخ في  488مػقرر رقـ 
 تشكيل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية بجامعة البويرة

 

 العالي والبحث العػممي،إف وزير التعميـ 
المتضمن تنظيم  2010أكتوبر  7الموافق  1431شوال  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 منو، 07الفقرة  34الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، السيما المادة 
غشت سنة  23لموافق لـ ا 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279 -03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل والمتمم،2003
، يتضمن 2012يونيو  04الموافق لـ  1433رجب عام  14المؤرخ في  241 -12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء جامعة البويرة ، المعدل والمتمم،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77  -13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي  والبحث العممي.
 . 2015أكتوبر 05المؤرخة في  43/2015وبموجب مراسمة جامعة البويرة  رقم  -
 

 يأتػػي اػػػرر مػػػػػقػي
شوال  22المؤرخ في  232-10من المرسوم الرئاسي رقم  07سيما الفقرة ال  34: تطبيقا ألحكام المادة المادة األولى

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم  2010أكتوبر  7الموافق  1431
 الصفقات العمومية ، ييدف ىذا المقرر إلى تعيين أعضاء لجنة تحكيم المسابقات المعمارية بجامعة البويرة.

 : تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمارية بجامعة البويرة  من:5 ػػادةالػػم
 ممثل نيابة مديرية التنمية واالستشراف والتوجيو لجامعة البويرة السيد : عـمي زيان دمحم واعـمر 
 ممثل مديرية تجييزات العمومية لوالية البويرة، السيد : الموش دمحم 
   مديرية التعمير واليندسة المعمارية والبناء لوالية البويرةممثل  السيد: بمعيدي بمقاسم 
 ممثل مديرية الحماية المدنية لوالية البويرة السيد : معزوز احمد 
 ممثل مركز المراقبة التقنية لمبناء )وسط ( لوالية البويرة السيد :  بن مادي عمي 

 

 : يكمف السيد مدير جامعة البويرة  بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي 1الػػمػػادة 
                                                     

 5803أكتوبر  57لجزائر في حػرر با                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العػممي                                                                                                    

 األستاذ طاهر حجػار                                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة2015أكتوبر  19مؤرخ في  2163مقرر رقـ 
 عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمومية

 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -
، المتضـــــــــمن القانون األساسي الخاص 2009نوفمبر سنة  24المؤرخ في  393-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية،
ــــظيم المسابقات ، المحدد لكيفيات تنــــــ2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 واإلمتــحانات  والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،
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، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة 2015جوان  02المؤرخ  في  834وبمقتضى القرار رقم  -
 طبيب عام رئيس في الصحة العمومية،

 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي
  

 

والمذكور  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17: عمال بأحكام المادة المػادة األولى
أعاله، تمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة طبيب عام رئيس في الصحة 

 .2015أكتوبر  18من تاريخ (، إبتداء 1العمومية،  لمدة شير واحد)
 ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي و البحث العممي. : ينشر2الػػػمػػادة 

 

 5803أكتوبر  07حرر بالجزائر في                                                                                                         
 ع/ وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                         

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 اوديأمير قاسـ د                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة2015أكتوبر  19مؤرخ في  2164مقرر رقـ 

 عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية
  

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضـــــــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــــر رقم  -

 العمـــــومـــــية، 
، المتضـــــــــمن القانون األساسي الخاص 2009نوفمبر سنة  24المؤرخ في  393-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ي الصحة العمومية،بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين ف
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،  واإلمتــحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة ، المتضمن فتح 2015جوان  02المؤرخ  في  835وبمقتضى القرار رقم  -

 طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية،
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

  
والمذكور  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة : المػادة األولى

أعاله، تمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة 
                   .2015أكتوبر  18(، إبتداء  من تاريخ  1العمومية،  لمدة شير واحد)

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي و البحث العممي.   :2المادة 
                                                                                              5803أكتوبر  07زائر في حرر بالج                         

 ع/ وزير التعميـ العالي و البحث العممي                                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                                     

 أمير قاسـ داودي                                                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة2015أكتوبر  19مؤرخ في  2165مقرر رقـ 
 عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة جراح أسناف عاـ رئيس في الصحة العمومية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــمن القانون األساسي العــام لموظــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
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، المتضـــــــــمن القانون األساسي الخاص 2009نوفمبر سنة  24المؤرخ في  393-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 العمومية،بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين في الصحة 

، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
جرائيا،  واإلمتــحانات  والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة ، المتضمن فتح مسابقة 2015جوان  02المؤرخ  في  836وبمقتضى القرار رقم  -
 جراح أسنان عام رئيس في الصحة العمومية،

 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي
والمذكور  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17: عمال بأحكام المادة المػادة األولى

أعاله، تمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة جراح أسنان عام رئيس في الصحة 
 .2015أكتوبر  18(، إبتداء  من تاريخ  1العمومية،  لمدة شير واحد)

 تعميم العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة ال  :2الػػػمػػادة 
 5803أكتوبر  07حرر بالجزائر في                                                                                              

 ع/ وزير التعميـ العالي و البحث العممي                                                                                                              
 مدير الموارد البشرية                                                                                                                

 أمير قاسـ داودي                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة2015أكتوبر  19مؤرخ في  2166مقرر رقـ 
 عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة جراح أسناف عاـ رئيسي في الصحة العمومية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المتضـــــــــمن القانون األساسي الخاص 2009نوفمبر سنة  24المؤرخ في  393-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية،
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وم التنفيذي رقم وبمقتضى المرس -

جرائيا،  واإلمتــحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
ية إلى رتبة ، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترق2015جوان  02المؤرخ في  837وبمقتضى القرار رقم  -

 جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية،
   

 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي
 

والمذكور  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17بأحكام المادة  : عمالالمػادة األولى
أعاله، تمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة 

 .2015أكتوبر  18(، إبتداء من تاريخ 1العمومية، لمدة شير واحد)
ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.  :2الػػػػمػػادة    

 

 5803أكتوبر  07حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ع/ وزير التعميـ العالي و البحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسـ داودي                                                                                                  

ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ـــ
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 المؤرخ في 06، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ  في  131 مقرر رقـ
 ، المتضمف فتح االمتحاف المهني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف2015ماي  21

 لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف رتبة متصرؼ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ية و إجرائيا،واالمتــحانات  والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العموم
، المتضمن فتح االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، 2015ماي  21المؤرخ  في  06وبمقتضى المقرر رقم  -

 رتبة متصرف،
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي  

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة 

 .                2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء  من تاريخ  1متصرف، لمدة شير واحد)
 ة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمي: 2المادة 

 5803أكتوبر  55حرر بالجزائر في                                                                                                      
 مميع/ وزير التعميـ العالي و البحث الع                                                                                                     

 بشريةمدير الموارد ال                                                                                                    
 أمير قاسـ داودي                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المؤرخ في 10، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  132 مقرر رقـ

 ، المتضمف فتح االمتحاف المهني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة2015ماي  21 
 رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد  بوهراف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
 ، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 واالمتــحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا،
 ، المتضمن فتح االمتحان الميني لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة2015ماي  21المؤرخ  في  10مقتضى المقرر  رقم وب -

 رتبة ممحق رئيسي لإلدارة،
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي  

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح االمتحان الميني لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق 

 .                2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء  من تاريخ  1رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد)
 البحث العممي. و ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي  :2المادة 

 5803أكتوبر  55حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ع/ وزير التعميـ العالي و البحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسـ داودي                                                                                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ
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 المؤرخ في 20رقـ ، يعدؿ المقرر 2015أكتوبر  22مؤرخ  في  133 مقرر رقـ
 ، المتضمف فتح االمتحاف المهني لاللتحاؽ بسمؾ العماؿ المهنييف2015ماي  21
 رتبة عامل مهني مف الصنف األوؿ لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد  بوهراف 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية،، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،  واالمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
  ، المتضمن فتح االمتحان الميني لاللتحاق بسمك العمال المينيين2015ماي  21المؤرخ في  20المقرر رقم  وبمقتضى -

 .رتبة عامل ميني من الصنف األول
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
رتبة  أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح االمتحان الميني لاللتحاق بسمك العمال المينيين،

 .2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء من تاريخ 1عامل ميني من الصنف األول لمدة شير واحد)
                           الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة  :2المادة 

 5803أكتوبر  55حرر بالجزائر في                                                                                                     
 ع/ وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسـ داودي                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المؤرخ في 21، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  134 مقرر رقـ

 ، المتضمف فتح فحص مهني لاللتحاؽ بسمؾ العماؿ المهنييف2015ماي  21
 رتبة عامل مهني مف الصنف الثاني لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية،، المتضـــــمن 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -

                                              

، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
جرائيا،واالمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإل  دارات العمومية وا 

  ، المتضمن فتح فحص ميني لاللتحاق بسمك العمال المينيين2015ماي  21المؤرخ في  21وبمقتضى المقرر رقم  -
 رتبة عامل ميني من الصنف الثاني،

 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
رتبة عامل  أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح فحص ميني لاللتحاق بسمك العمال المينيين،

 .2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء من تاريخ 1ميني من الصنف الثاني لمدة شير واحد)
 ة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمي :2المادة 

 

 5803أكتوبر  55حرر بالجزائر في                                                                                                      
 لعالي و البحث العمميع/ وزير التعميـ ا                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسـ داودي                                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المؤرخ في 29، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  135 مقرر رقـ
 فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف2015ماي  21

 رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف  اإلدارة ممحقي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات  2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،  واالمتــحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك 2015ماي  21المؤرخ في  29وبمقتضى المقرر رقم  -

  .ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك ممحقي 

 .2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء من تاريخ  1اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد)
 لنشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي و البحث العممي. ينشر ىذا المقرر في ا  :2المادة 

 

 5803أكتوبر  55حرر بالجزائر في                                                                                                      
 لي و البحث العمميع/ وزير التعميـ العا                                                                                                     

 دير الموارد البشريةم                                                                                                    
 أمير قاسـ داودي                                                                                                  
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 المؤرخ  16، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  136 مقرر رقـ

 فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ  ، المتضمف2015ماي  21في 
 بسمؾ الكتاب رتبة كاتب مديرية  لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،  واإلمتــحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك 2015ماي  21المؤرخ في  16وبمقتضى المقرر رقم  -

  .الكتاب، رتبة كاتب مديرية
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة 

 .2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء من تاريخ  1كاتب مديرية لمدة شير واحد)
 زارة التعميم العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو : 2المادة 

 

 5803أكتوبر  55حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ع/ وزير التعميـ العالي و البحث العممي                                                                                                     

 يةمدير الموارد البشر                                                                                                     
 أمير قاسـ داودي                                                                                                  
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 المؤرخ في 15، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  137 مقرر رقـ
 ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ 2015ماي  21

 المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،  واالمتــحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
بارات لاللتحاق بسمك ، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االخت2015ماي  21المؤرخ في  15وبمقتضى المقرر رقم  -

 . المحاسبين اإلداري، رتبة محاسب إداري 
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك المحاسبين 

 .2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء  من تاريخ 1اإلداري، رتبة محاسب إداري، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.  :2المادة 
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 المؤرخ في 14، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  138مقرر رقـ 

 ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف2015ماي  21
 رتبة تقني في اإلعالـ اآللي لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف في اإلعالـ اآللي، 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،و واالمتــحانات   الفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
بارات لاللتحاق بسمك ، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االخت2015ماي  21المؤرخ في  14وبمقتضى المقرر رقم  -

 . التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني في اإلعالم اآللي
 

 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك التقنيين في 

 .2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء من تاريخ 1اإلعالم اآللي، رتبة تقني في اإلعالم اآللي، لمدة شير واحد)
  .ذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي و البحث العمميينشر ى : 2المادة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 أكتوبر(   -)سبتمبر-الجزء الثاني-5102السداسي الثاني                   النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                             262

 

 المؤرخ في 15رقـ ، يعدؿ المقرر 2015أكتوبر  22مؤرخ في  139 مقرر رقـ
 ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ 2015ماي  21

 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،  واالمتــحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك 2015ماي  21المؤرخ في  13قتضى المقرر رقم وبم -

 .  رتبة عون إدارة رئيسي األعوان اإلداريين،
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك األعوان 

 .2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء من تاريخ 1اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي و البحث العممي.  :2المادة 
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 المؤرخ في 12، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  140مقرر رقـ 

 ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ2015ماي  21
 الخدمات الجامعية بمقايد بوهرافممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لممديرية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،  واالمتــحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك 2015ماي  21المؤرخ في  12وبمقتضى المقرر رقم  -

 .  اإلدارةممحقي اإلدارة، رتبة ممحق 
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك ممحقي 

  .2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء  من تاريخ  1اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي و البحث العممي.  :2المادة 

 5803أكتوبر  55في حرر بالجزائر                                                                                                      
 ع/ وزير التعميـ العالي و البحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسـ داودي                                                                                                  
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 في المؤرخ 09، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  141مقرر رقـ 
 ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف2015ماي  21 
 في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،  واالمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك 2015ماي  21المؤرخ في  09وبمقتضى المقرر رقم  -

  .رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي  التقنيين في اإلعالم اآللي،
 

 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك التقنيين في 

سبتمبر  29استثناًء، ابتداًء من تاريخ  (1)رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي، لمدة شير واحد اإلعالم اآللي،
2015. 

 ر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. ينش :2المادة 
 5803أكتوبر  55حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ير التعميـ العالي و البحث العمميع/ وز                                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسـ داودي                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المؤرخ  في 03، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ  في  142مقرر رقـ 

 ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ المهندسيف2015ماي  21
 في اإلعالـ اآللي، رتبة مهندس دولة في اإلعالـ اآللي  لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف  

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،  واالمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك 2015ماي  21المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقم  -

 .عالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآلليالميندسين في اإل
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك الميندسين 

 29( استثناًء، ابتداًء  من تاريخ 1في اإلعالم اآللي رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي، لمدة شير واحد)
      .           2015سبتمبر 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. : 2المادة 
 5803أكتوبر  55حرر بالجزائر في                                                                                                      
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 في  المؤرخ 19، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  143مقرر رقـ 
 ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ2015ماي  21

 الكتاب، رتبة عوف حفظ البيانات لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى -

جرائيا،  واالمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك 2015ماي  21 المؤرخ في 19تضى المقرر رقم وبمق -

 .الكتاب، رتبة عون حفع البيانات
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة 

                 .2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء  من تاريخ  1عون حفع البيانات، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي و البحث العممي. : 2المادة 

 5803أكتوبر  55ي حرر بالجزائر ف                                                                                                     
 / وزير التعميـ العالي و البحث العمميع                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسـ داودي                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المؤرخ في 17، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  144مقرر رقـ 

 تح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ، المتضمف ف2015ماي  21
 لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد  بوهراف الكتاب، رتبة كاتب

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقم  وبمقتضىالمرسوم التنفيذي -

جرائيا،  واالمتــحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك 2015ماي  21المؤرخ في  17وبمقتضى المقرر رقم  -

  .الكتاب، رتبة كاتب
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة 

 .                2015سبتمبر  29( استثناًء، ابتداًء من تاريخ 1كاتب، لمدة شير واحد)
 لرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة ا :2المادة 
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 ،2015ماي  21في المؤرخ 04، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  145مقرر رقـ 
 المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ مهندسيالمخابر الجامعية،

 رتبة مهندس دولة في المخابر الجامعية لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194التنفيذي رقم  وبمقتضىالمرسوم -

جرائيا،و واالمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية   ا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك 2015ماي  21المؤرخ في  04بمقتضى المقرر رقم و  -

 .رتبة ميندس دولة في المخابر الجامعية  ميندسي المخابر الجامعية،
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك ميندسي 

( استثناًء، ابتداًء من تاريخ  1المخابر الجامعية رتبة ميندس دولة في المخابر الجامعية، لمدة شير واحد)
      .           2015سبتمبر  29

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.  :2المادة 
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 المؤرخ في 02، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  22مؤرخ في  146مقرر رقـ 

 ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ2015ماي  21
 المقتصديف، رتبة مقتصد جامعي لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد بوهراف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنـظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194لمرسوم التنفيذي رقم اوبمقتضى  -

جرائيا،  واالمتــحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك  2015ماي  21المؤرخ في  02ر رقم وبمقتضى المقر  -

 .المقتصدين، رتبة مقتصد جامعي
 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  المادة األولى:
 أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك المقتصدين،

 .                2015أكتوبر  06( استثناًء، ابتداًء من تاريخ 1رتبة مقتصد جامعي، لمدة شير واحد)
  .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي :2المادة 
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 المؤرخ في 01، يعدؿ المقرر رقـ 2015أكتوبر  25مؤرخ في  130 مقرر رقـ
 ، المتضمف فتح االمتحاف المهني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف2015ماي  21

 رتبة متصرؼ رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية بمقايد  بوهراف  
 

 والبحث العممي،إف وزير التعميـ العالي   
 ، المتضـــــمن القانون األساسي العــام لموظـــــــيفة العمـــــومـــــية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمـــر رقم  -
، المحدد لكيفيات تنــــــــــظيم المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

جرائيا،واالمتــحانات  والفحوص المينية  في المؤ   سسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمن فتح االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة 2015ماي  21المؤرخ في  01وبمقتضى المقرر رقم  -

     .متصرف رئيسي

 مػا يػأتػي: ػررػػػػػقػي
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194من المرسوم التنفيذي رقم  17عمال بأحكام المادة  األولى: المادة
أعاله وعمى سبيل التسوية تمدد آجال إجراء فتح االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف 

 .                2015ر سبتمب 29( استثناًء، ابتداًء من تاريخ  1رئيسي، لمدة شير واحد)
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 
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 القرارات الفردية
 بصفتو  مدير قسم البحث "  حمر العيف مصطفى، تنيى ميام  السيد 2015سبتمبر  02المؤرخ في  850قرار رقم ب

 التألية والروبوتيك " لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. 
 بصفتو مدير قسم البحث " التألية   مسعوداف كماؿ، يعين السيد  2015سبتمبر  02المؤرخ في  851قرار رقم ب

 والروبوتيك " لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 بصفتو  مدير قسم البحث " األوساط  حساني سميـ ، يعين السيد 2015 سبتمبر 02المؤرخ في   852رقـ قرار ب

 األينية والميزر" لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 بصفتو مدير وحدة  البحث في الثقافة دمحمي سيدي دمحم ، يعين السيد 2015سبتمبر  21المؤرخ في  858قرار رقم ب

واالتصال والمغات  واآلداب والفنون المنشأة  لدى مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان واالجتماع والثقافي 
 بوىران.

 بصفتو  مدير وحدة  البحث في الثقافة   داود  دمحم، تنيى ميام السيد 2015سبتمبر  21المؤرخ في  859قرار رقم ب
واالتصال والمغات  واآلداب والفنون المنشأة  لدى مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان واالجتماع والثقافي 

 بوىران.
 بصفتو  مدير قسم البحث "المدن   دمحمي سيدي دمحم، ينيي ميام السيد 2015أكتوبر  03المؤرخ في  861قرار رقم ب

 ألقاليم " لمركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان واالجتماعي والثقافي.وا
 بصفة مديرة  قسم البحث " المدن واألقاليم "   مقدـ خديجة، تعين السيدة 2015أكتوبر  03المؤرخ في  862قرار رقم ب

 لمركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان واالجتماعي والثقافي.
 بصفتو مدير وحدة بحث تحت بف يوسف الهػادي ينيي ميام األستاذ  2015أكتوبر  03المؤرخ في  864قرار رقم ب

 عنوان " اليندسة والبيئة " المنشاة لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
 عموم بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين وينتف دمحم يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  923قرار رقم ب"

 الطبيعة والحياة" بجامعة األغواط.

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم بػوزيد نبيل يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  924قرار رقم ب
 اإلنسانية واجتماعية" بجامعة أم البواقي.

 وال عن فريق ميدان التكوين بصفتو مسؤ جػمولي بوعػزة  يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  925قرار رقم ب
 .2013سبتمبر  19( سنوات إبتداء من 03"عموم وتكنولوجيا" بجامعة سعيدة لمدة ثالث )

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين رحموني عمي، يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  926قرار رقم ب
 .2013سبتمبر 19سبتمبر إبتداء من  19من  ( سنوات إبتداء03"عموم المادة " بجامعة سعيدة لمدة ثالث )

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين عػباس عػكاشة، يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  927قرار رقم ب
 .2013سبتمبر 19سبتمبر ابتداء من  19( سنوات إبتداء من 03"رياضيات وا عالم آلي" بجامعة سعيدة لمدة ثالث )

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان لعػباني عبد الرحماف، يعين السيد  2015أكتوبر  06رخ في المؤ  928قرار رقم ب
 .2013سبتمبر إبتداء  19( سنوات ابتداء من 03التكوين "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة سعيدة لمدة ثالث )
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 فريق ميدان التكوين بصفتو مسؤوال عن صػوار يوسف، يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  929قرار رقم ب
 .2013ديسمبر  11( سنوات ابتداء من 03"عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" بجامعة سعيدة لمدة ثالث )

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين طيبي بف عػمي، يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  930قرار رقم ب
 .2013سبتمبر  19( سنوات ابتداء من 03ثالث )"حـقوق وعموم سياسية" بجامعة سعيدة لمدة 

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين مػوسى عػبد هللا، يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  931قرار رقم ب
( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط ابتداء من تاريخ توقيع 03"عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة سعيدة لمدة ثالث )

 القرار. ىذا
 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين مباركي بوعالـ، يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  932قرار رقم ب

 .2015مارس  28( سنوات ابتداء من 3"فنون " بجامعة سعيدة  لمدة ثالث )

 ؤول   فريق ميدان بصفتو أستاذ كمسبف بوطرة مصطفى، يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  933قرار رقم ب
 .2015مـارس  09ابتداء  1التكوين " عموم الطبيعة والحياة " بجامعة سطيف 

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عـموم فنػي دمحم، يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  934قرار رقم ب
 .2015مارس  28( سنوات ابتداء من 3ثالث ) 1الطبيعة والحياة " بجامعة سطيف 

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين مزجري الياميف، يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  935قرار رقم ب
 .2015جوان  30"عـموم الطبيعة والحياة " بجامعة سكيكدة، ابتداء من 

 دان التكوين بصفتيا مسؤولة عن فريق ميزايدي نجوى، تعين السيدة   2015أكتوبر  06المؤرخ في  936قرار رقم ب
 ( سنوات قابمة لمتجديد ابتداء تاريخ التوقيع.03"عـموم الطبيعة والحياة " بجامعة سكيكدة ، لمدة ثالث )

 فريق   كمسوؤل، وني عبد النبي، أستاذ  قسـ " أ "ميميعين السيد   2015أكتوبر  06المؤرخ في  937قرار رقم ب
 .2015جوان  16ابتداء من  ميدان التكوين "عـموم وتكنولوجيا" بجامعة تيارت،

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوينحسايف السعيد يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  938قرار رقم ب 
 ( سنوات قابمة لمتجديد  ابتداء تاريخ التوقيع.03بجامعة تيارت  لمدة ثالث )"  عموم وتكنولوجيا"
 عموم " بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوينبوناصػر فريد يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  939قرار رقم ب

 ( سنوات قابمة لمتجديد  ابتداء تاريخ التوقيع.03بجامعة تيارت  لمدة ثالث )"  الطبيعة والحياة 
 أ " كمسؤول أستاذ محاضر قسم  مداني بف شهرةتنيى ميام السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  940قرار رقم ب"

 .2015جوان  16فريق ميدان التكوين " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية بجامعة تيارت ، ابتداء من 
 أستاذ محاضر قسم "أ " كمسؤول  مداني بف شهرةتنيى ميام السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  940قرار رقم ب

 .2015جوان  16فريق ميدان التكوين " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية بجامعة تيارت ، ابتداء من 
 بصقتو مسؤوال عن فريق ميدان دحػو عبد الكريـ تنيى ميام السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  941قرار رقم ب

( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط، 03عموم تجارية بجامعة تيارت لمدة ثالث )التكوين "عموم اقتصادية والتسيير و 
 ابتداء من تاريخ  التوقيع بيذا القرار.

 كمسؤول  أستاذ محاضر قسم " أ " عػميناف بوزياف، تنيى ميام السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  942قرار رقم ب
 .2015جوان  16بجامعة تيارت ابتداء من   عن  فريق ميدان التكوين " حقوق وعموم سياسية
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 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين مقنى بف عػمار يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  943قرار رقم ب
 ( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط بتداء تاريخ توقيع ىذا القرار.03حقوق وعموم سياسية بجامعة تيارت لمدة ثالث )

 ميدان التكوين  بصفتو مسؤوال عن فريقزكري عبد الرحماف يعين السيد  2015أكتوبر  06المؤرخ في  944م قرار رقب
 ( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط إبتداء تاريخ توقيع ىذا القرار.03آداب ولغات أجنبية بجامعة تيارت لمدة ثالث )

 فريق ميدان التكوين  بصفتو مسؤوال عنعمقمة رزاؽ عين السيد ت ، يجدد2015أكتوبر  06المؤرخ في  945قرار رقم ب
 .2015أكتوبر  31( سنوات، إبتداء من 03بجامعة بجاية، لمدة ثالث )"عموم وتكنولوجيا " 

 فريق  عنمبارؾ سموتي تكميت، أستاذة  كمسؤولة تنيى ميام السيدة  2015أكتوبر  06المؤرخ في  946قرار رقم ب
 .2015أكتوبر  31داء من تولغات أجنبية " بجامعة بجاية إب ميدان التكوين " آداب

 بميدان التكوين "آدا بصفتو مسؤوال عن فريق سعدي نبيل، يعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  947قرار رقم ب 
 القرار. ( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط إبتداء تاريخ توقيع ىذا03ولغات أجنبية "بجامعة بجاية لمدة ثالث )

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم مراح عػيسى، يعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  948قرار رقم ب
( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط إبتداء من تاريخ توقيع ىذا 03بجامعة بجاية لمدة ثالث ) إنسانية واجتماعية"

 القرار.
 ميدان التكوين  بصفتو مسؤوال عن فريق بف خوبة رابح ، يعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  949قرار رقم ب

( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط ابتداء من تاريخ 03بجامعة بورج  بوعريريج  لمدة ثالث ) "آداب ولغات أجنبية"
 توقيع ىذا القرار.

 أستاذ محاضر قسم " أ "  حسيف عبد القادر ، د تنيى ميام السي 2015أكتوبر  07المؤرخ في  950قرار رقم ب
 .2014أكتوبر  20عموم وتكنولوجيا" بجامعة الشمف ابتداء من ميدان التكوين " كمسؤوال عن فريق 

 أستاذ محاضر قسم " أ " عمي بف عمارة عبد القادر، تنيى ميام السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  951قرار رقم ب
 .2015فيفري  10التكوين " عموم المادة " بجامعة الشمف ابتداء من ميدان  كمسؤوال عن فريق 

 أستاذ محاضر قسم " أ " كمسؤوال بمعالـ عبد القادر تنيى ميام السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  952قرار رقم ب
 .2014ديسمبر  17عن فريق ميدان التكوين " عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة الشمف ابتداء من 

 مسؤوال عن فريق ميدان التكوين حقوق وعموم خمف فاروؽ، يعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  953ر رقم قراب
 سياسية  بجامعة الوادي.

 عن  كمسؤول"  أستاذ محاضر قسم 'أشطا ح عبد هللا، تنيى ميام السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  954قرار رقم ب
 .2013أكتوبر  01" بجامعة خميس مميانة ، ابتداء من  فريق ميدان التكوين " لغة وأدب عربي

 مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم بوودف سفياف، يعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  955قرار رقم ب
 وتكنولوجيا " بجامعة خنشمة.

 ن فريق ميدان التكوين  ع كمسؤول ،أستاذزيدرة حمه، تنيى ميام السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  956قرار رقم ب
 .2015جويمية  23"عموم وتكنولوجيا " بجامعة خنشمة  إبتداء من 

 كمسؤول عن ، " أ" قسم محاضرعػيالف عػمر، أستاذ تنيى ميام السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  957قرار رقم ب
 .2015جويمية  23فريق ميدان التكوين " لغة وأدب عـربي" بجامعة خنشمة إبتداء من 
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 بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان التكوين  رواؽ حوريةتعين السيدة    2015أكتوبر  07المؤرخ في  958قرار رقم ب ،
 ( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة ابتداء من تاريخ توقيع ىذا القرار.03"لغة وأدب عـربي" بجامعة خنشمة ، لمدة ثالث )

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم  قناش دمحميعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  980قرار رقم ب
( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط  ابتداء من 03إنسانية واجتماعية" بالمركز الجامعي لعين تيموشنت، لمدة ثالث )

 تاريخ توقيع ىذا القرار.
 كمسؤوال عن  فريق ميدان التكوين   منقور عبد الجميل،ام السيد تنيى مي 2015أكتوبر  07المؤرخ في  981قرار رقم ب

 .2015ماي   07"لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي لعين تيموشنت، ابتداء من 
 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين  بوريدـ عبد الحفيظيعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  982قرار رقم ب

 ( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة ابتداء من تاريخ توقيع ىذا القرار.03ث )"لغة وأدب عربي" لمدة ثال
 مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم سالمي دمحم يعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  983قرار رقم ب

( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة ابتداء من تاريخ توقيع 03لمدة ثالث ) توتكنولوجيا" بالمركز الجامعي لعين تيموشن
 ىذا القرار.

 مسؤوال عن فريق ميدان بف موسات عبد الرحيـ بصفته يعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  984قرار رقم ب
 التكوين "عموم المادة" بالمركز الجامعي لعين تيموشنت.

 مسؤوال عن  فريق ميدان التكوين "حقوق  بصفتوبومديف دمحم يعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  985قرار رقم ب
 .2015مارس  27( سنوات ابتداء من 3وعموم سياسية" بجامعة أدرار، لمدة ثالث )

 مسؤوال عن  فريق ميدان التكوين   بصفتوبوهنية  بشير، يعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  986قرار رقم ب
 .2015مارس  27( سنوات  ابتداء من 3اب ولغات أجنبية" بجامعة أدرار، لمدة ثالث )"آد

 مسؤوال عن فريق ميدان التكوين "عموم  بصفتوخشاب حميد، يعين السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  987قرار رقم ب
 .2015مارس  28( سنوات ابتداء من 3المادة " بجامعة أدرار، لمدة ثالث )

 عن   ، أستاذ محاضر قسم "أ"  كمسؤولتمالي دمحمتنيى ميام السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  988قرار رقم ب
 .2015مارس  28فريق ميدان التكوين " رياضيات وا عالم آلي" بجامعة  بشار، ابتداء من 

 ميدان التكوين عن  فريق  بصفتو مسؤول بف أحمد خميفة،يعين السيد   2015أكتوبر  07المؤرخ في  989قرار رقم ب
( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة ابتداء من تاريخ توقيع ىذا 03"رياضيات وا عالم آلي" بجامعة بشار، لمدة ثالث )

 القرار.
 أستاذ محاضر قسم "أ" كمسؤول عن  موساوي عبد هللا،تنيى ميام السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  990قرار رقم ب

 .2013سبتمبر  19طبيعة والحياة" بجامعة  بشار، ابتداء من فريق ميدان التكوين "عموم ال
 أستاذ محاضر قسم "أ" كمسؤول  مخموفي عبد السالـ،تنيى ميام السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  991قرار رقم ب

 .2015مارس  28عن فريق ميدان التكوين "عموم اقتصادية وتسيير وعموم تجارية" بجامعة  بشار، ابتداء من 
 عن  فريق ميدان التكوين  مسؤولة بصفتياخميفي مريـ، تعين السيدة   2015أكتوبر  07المؤرخ في  992ر رقم قراب

 "حقوق وعموم سياسة" بجامعة  بشار.
 أستاذ محاضر قسم " أ " كمسؤول  كواري مبروؾ ، تنيى ميام السيد    2015أكتوبر  07المؤرخ في  993قرار رقم ب

 .2015مارس  28آداب ولغات أجنبية  " بجامعة  بشار، ابتداء من عن  فريق ميدان التكوين " 
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 كمسؤول   أستاذ محاضر قسم "أ" مػزري عػبد القادر، تنيى ميام السيد    2015أكتوبر  07المؤرخ في  994قرار رقم ب
 .2014جوان  22عن  فريق ميدان التكوين " عـموم إنسانية واجتماعية " بجامعة  بشار، ابتداء من 

 مسؤوال عن فريق ميدان  بصفتو كػرومي لحسف،ينيى ميام السيد  2015أكتوبر  07المؤرخ في  995قرار رقم ب
 .2015مارس  28( سنوات، إبتداء من 03التكوين" لغة وأدب عربي" بجامعة بشار، لمدة ثالث )

 م لمركز تنمية التكنولوجيات أمين عـا بصفتو عػيساني سميػـ،يعين السيد  2015أكتوبر  08المؤرخ في  996قرار رقم ب
 المتطورة .

 بصفتو مـدير مخبر تحت  شيتػور شمس الديف،ينيى ميام األستاذ   2015أكتوبر  12المؤرخ في  1000قرار رقم ب
 عنوان " تثمين طاقة الفضالت"، المنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 مـدير محطة الرصد والتجريب  بصفة لعويسات ادمحم بف صالح، يعيين 2015أكتوبر  14المؤرخ في  1106قرار رقم ب
والية  –الوسط السيبي المنشاة لدى مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة، والكائن مقرىا ببمدية تاويالة 

 األغواط.
 ر محطة التجريبية لوسط بصفة مـدي بف زهرة ابراهيـ الخميليعين السيد  2015أكتوبر  14المؤرخ في  1107قرار رقم ب

 –الفيزياء الحيوي لمساورة المنشاة لدى مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة، والكائن مقرىا ببمدية تاغيت 
 والية بشار.

 االتصاالت" لمركز "بصفة مدير قسم البحث غػانـ فريد يعين السيد  2015أكتوبر  29المؤرخ في  1116قرار رقم ب
 التكنولوجيات المتطورة.تنمية 
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 المـقـرارات  الفـردية
  التي 2ميام عميد كمية الحقوق والعموم السياسية، بجامعة سطيف تنيى، 2015مؤرخ في سبتمبر  490بمـقرر رقم ،

 ، بناًء عمى طمبو.دمحم الطاهر بمعيساوي يمارسيا السيد 
  بصفة عميد كمية الحقوق والعموم  صاش جازية لشهب، تعين السيدة 2015سبتمبر  15مؤرخ في  491بمـقرر رقم

 ، بالنيابة.2السياسية، بجامعة سطيف 
  محمود بصفتو رئيسا لمجنة البيداغوجية الوطنية  ولد طمبين السيد يع ،2015سبتمبر  17مؤرخ في  493بمـقرر رقم

 لتخصص طب األمراض العقمية لألطفال.
  بمخير بصفة مدير، بالنيابة، لجامعة غرداية. دادة موسىعين السيد ي، 2015سبتمبر  22مؤرخ في  505بمـقرر رقم 
  بالنيابة، لجامعة غرداية،  بمخير بصفة مدير دادة موسى، يمنح لمسيد 2015سبتمبر  22مؤرخ في  506بمـقرر رقم

 في حدود صالحياتو تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممركز  العباسي بوجمعةعين السيد ي، 2015سبتمبر  28مؤرخ في  519رقم بمـقرر

 الجامعي بتندوف.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة  ضيف عبد السالـعين السيد ي ،2015سبتمبر  28مؤرخ في  520بمـقرر رقم

 ورقمة.
  بصفة مدير بالنيابة، لمعيد عموم وتقنيات  بشير حساـعين السيد ي، 2015سبتمبر  29مؤرخ في  521بمـقرر رقم

 النشاطات البدنية والرياضية بجامعة أم البواقي.
  بصفة  رئيس لجنة الصفقات لمركز البحث بشاري خمػدوف، يعين السيد  ،2015أكتوبر 03مؤرخ في 522بمـقرر رقم

 .في التكنولوجيات الصناعية
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة حميد بف شنيتي، يعين السيد  2015أكتوبر 03 فيمؤرخ  533بمـقرر رقم

 .2الجزائر
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة الشمفبف زينة دمحم، يعين السيد  ،2015أكتوبر 12مؤرخ في  545بمـقرر رقم. 
  بصفة رئيس مشروع أرضية تقنية لمحساب تمالي دمحم، يعين السيد  ،2015أكتوبر 14مؤرخ في  561بمـقرر رقم

 .المكثف والمسجل بعنوان جامعة بشار
  ة تقنية بصفة رئيس مشروع أرضيأوكيد خواص صميحة، تعين السيدة   ،2015أكتوبر 14مؤرخ في  560بمـقرر رقم

 .1لمحساب المكثف والمسجل بعنوان جامعة البميدة 
  بصفة رئيس مشروع أرضية تقنية لمحساب زوشوف بشير، يعين السيد  ،2015أكتوبر 14مؤرخ في  559بمـقرر رقم

 .المكثف والمسجل بعنوان جامعة أم البواقي
  رئيس مشروع أرضية تقنية لمحساب بصفة زوشوف بشير، يعين السيد  ،2015أكتوبر 14مؤرخ في  559بمـقرر رقم

 .المكثف والمسجل بعنوان جامعة أم البواقي
  بصفة مفتش ، بالنيابة ، بالمفتشيةالعامة هػني عبد القادر، يعين السيد  ،2015أكتوبر 20مؤرخ في  579بمـقرر رقم

 .لمبيداغوجية، بوزارة التعميم العالي والبحث العممي
  بصفة مفتش، بالنيابة، بالمفتشيةأحمد بف تومية، تنيى ميام السيد  ،2015رأكتوب 20مؤرخ في  580بمـقرر رقم 

 .العامة لمبيداغوجية، بوزارة التعميم العالي والبحث العممي
  بصفة مفتش، بالنيابة، بالمفتشية العامة شهادة خالد، عين السيد ي ،2015أكتوبر 20مؤرخ في  581بمـقرر رقم

 الي والبحث العممي،لمبيداغوجية، بوزارة التعميم الع
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  1مدير جامعة الجزائر "بف الزيف دمحم األميف تنيى ميام السيد  ،2015أكتوبر 20مؤرخ في  582بمـقرر رقم ،"
 .بالنيابة، مكمف بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العممي

  عميد كمية اآلداب  والمغات، لجامعة مسعوداف أحمد تنيى ميام السيد  ،2015أكتوبر 20مؤرخ في  583بمـقرر رقم
 .برج بوعريريج

  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة تيارت. شريفي ويزة تعين السيدة ،2015أكتوبر  19مؤرخ في  584بمـقرر رقم 
  ط، مدير فرعي لالستشراف والتخطيبممختار أحمد، تنيى ميام السيد  ،2015أكتوبر 25مؤرخ في  588بمـقرر رقم

 .بوزارة التعميم العالي والبحث العممي، إلحالتو عمى التقاعد
  نائب مدير مكمف بالتكوين العالي في يبي زهير، تنيى ميام السيد  ،2015أكتوبر 25مؤرخ في  589بمـقرر رقم

 .غاء الييكلإلل الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشيادات وكذا التكوين العالي في التدرج، بجامعة باتنة
  بصفة نائب مدير مكمف بالتكوين العالي في دبي زهير، يعين السيد  ،2015أكتوبر 25مؤرخ في  590بمـقرر رقم

 .1الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشيادات وكذا التكوين العالي في التدرج بالنيابة، لجامعة باتنة 
  بصفة نائب مدير مكمف بالتكوين العالي ممكمي لميف، يى ميام السيد تن ،2015أكتوبر 25مؤرخ في  591بمـقرر رقم

 .في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج جامعة باتنة، إللغاء الييكل
  التكوين العالي في نائب مدير مكمف ب بصفة ممكمي لميف، يعين السيد  ،2015أكتوبر 25مؤرخ في  592بمـقرر رقم

 .1الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي فيما بعد التدرج  بالنيابة، لجامعة باتنة 
  نائب مدير مكمف العالقات  بصفةخضراوي السعيد، يعين السيد  ،2015أكتوبر 25مؤرخ في  593بمـقرر رقم

 .1بالنيابة، لجامعة باتنة الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية، 
  نائب مدير مكمف بالتنمية واالستشراف  دماغ رفيق،تنيى ميام السيد  ،2015أكتوبر 25مؤرخ في  594بمـقرر رقم

 .، إللغاء الييكلوالتوجيو بجامعة باتنة
  نائب مدير مكمف بالتنمية   بصفةبمقاسـ بوزيدة عيسى، يعين السيد  ،2015أكتوبر 25مؤرخ في  595بمـقرر رقم

 .1اف والتوجيو بجامعة باتنة واالستشر 
  بالنيابة2أمين عـام لجامعة الجزائر  بصفةبمغوؿ جماؿ، يعين السيد ، 2015كتوبرأ 25مؤرخ في  596بمـقرر رقم ،. 
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