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 فـــــــيــــــــــرســـــــال
l- 10 ....................................... النصوص الصادرة في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 

 

ll- القرارات الوزارية المشتركة   
والذي يتضمن  2015أكتوبر  7، يتمم القرار الوزاري المشترك التكميمي المؤرخ في 2015ديسمبر  23 في مؤرخ مشترك وزاري  قرار -

 13 ....................................................................................2015 أكتوبر دورة اإلقامة مناصب فتح
من ضالمت  2013ديسمبر  22، المتمم لممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015ديسمبر  31 في مؤرخ مشترك وزاري  قرار -

 15 ......................................إنشاء، تنظيم وتحديد قائمة مخابر العموم األساسية والتطبيقية عمى مستوى كميات الطب.
 

lll- الــــــقــــــــرارات 
، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميم العالي والبحث 2015نوفمبر  03مؤرخ في  1136قرار رقم  -

 19 ......................................................................................العممي ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا
ويحّدد كيفيات تقييميا  لنيل شيادة الّدراسات الطبّية الخاّصة يتضّمن تنظيم طور الّتكوين 2015نوفمبر  04مؤّرخ في  1137 قرار رقم -

 20 ............................................................................... ..............................والتدّرج فييا
 26 .....................بسيدي بمعباس اآللي لإلعالم العميا بالمدرسة قسم إحداث يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1138 رقم قرار -
 27 .........................................متجارةل العميا مدرسةالب قسم إحداث يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1139 رقم قرار -
 28 ...............................التجارية العميا الدراسات بمدرسة قسم إحداث يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ  1140 رقم قرار -
 29 .......................العمومية لألشغال العميا الوطنية بالمدرسة قسم إحداث يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1141 رقم قرار -
 30 ....................................لمري  العميا الوطنية بالمدرسة قسم إحداث يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1142 رقم قرار -
 31 ...............الساحل وتييئة البحر لعموم العميا الوطنية بالمدرسة قسم إحداث يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1143 رقم قرار -
 32 .............التطبيقي واالقتصاد لإلحصاء العميا الوطنية بالمدرسة قسم إحداث يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1144 رقم قرار -
 33 .................................لمفالحة العميا الوطنية بالمدرسة قسم إحداث يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1145 رقم قرار -
ة بجامع 2016-2015الجامعية  بعنوان الّسنةالمفتوحة الميسانس  تأىيليتضمن ، 2015نوفمبر  10المؤّرخ في  1145رقم قرار  -

 34 .................................................................................................................معسكر 
 الماسترتضّمن تأىيل ، الم2015أكتوبر  03المؤّرخ في  880 قرار رقم، يتمم ممحق ال2015نوفمبر  10خ في المؤرّ  1146 قرار رقم -

 34 ............................................................1 بجامعة وىران 2016 – 2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 
في ميدان "آداب  ، يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الطارف2015نوفمبر  10مؤّرخ في  1147قرار رقم  -

 35 ...........................................................................................................ولغات أجنبية"
مطابقة التكوينات  المتضمن 2015أوت  05المؤرخ في  634 القرار رقم تمم ممحقي، 2015نوفمبر  10 مؤّرخ فيال 1148 رقم قرار -

 37 ......................................................"آداب ولغات أجنبية"في ميدان معسكر بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
مطابقة التكوينات  المتضمن 2015أوت  05لمؤرخ في ا 526 تمم ممحق القرار رقمي، 2015نوفمبر  10 مؤّرخ فيال 1149 رقم قرار -

 37 ........................................................."لغة و أدب عربي"في ميدان شمف بعنوان جامعة  في الميسانس المؤىمة
 38 ..........................بشار يتضمن إنشاء القسم المكون لكمية الطب لدى جامعة، 2015نوفمبر  10مؤرخ في  1150قـــرار رقم  -
 39 .......................يتضمن إنشاء القسم المكون لكمية الطب لدى جامعة األغواط، 2015نوفمبر  10مؤرخ في   1151قـــرار رقم  -
 39 ..........................يتضمن إنشاء القسم المكون لكمية الطب لدى جامعة ورقمة، 2015نوفمبر  10مؤرخ في  1152قـــرار رقم  -
 40 ..................يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد التكنولوجيا لدى جامعة ورقمة، 2015نوفمبر  10مؤرخ في  1153قـــرار رقم  -
والرياضية لدى  يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية، 2015نوفمبر  10مؤرخ في  1154قـــرار رقم   -

 41 ..............................................................................................................جامعة ورقمة
 41 ..…………………لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2015نوفمبر  10مؤرخ في  1155قـــرار رقم  -
 42 ……..…………قسم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ، يتضمن إحداث2015نوفمبر  12مؤرخ في   1156رقم قـــرار  -
 43  ..…………………قسم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ، يتضمن إحداث2015نوفمبر  12مؤرخ في  1157رقم قـــرار  -
 44  ……………………قسم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ، يتضمن إحداث2015نوفمبر  12مؤرخ في  1158رقم قـــرار  -
 45 ………..……………قسم بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن ، يتضمن إحداث2015نوفمبر  12مؤرخ في  1159رقم قـــرار  -
 46 ...……………لمدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينةقسم با ، يتضمن إحداث2015نوفمبر  12مؤرخ في  1160رقم قـــرار  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2015جوان  23المؤرخ في  295يعدل القرار رقم ، 2015نوفمبر  15مؤرخ في  1161قرار رقم  -

 47 .......................................................................................... ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2013ماي  7المؤرخ في  344، يعدل قرار رقم 2015نوفمبر  15مؤرخ في  1162قرار رقم  -
 48 .............................................................................مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا لإلعالم اآللي

والمتضمن إنشاء األقسام المكونة   2013مارس  4المؤرخ في  123يعدل القرار رقم ، 2015نوفمبر  16مؤرخ في  1163قـــرار رقم  -
 49 ..........................................................................لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة البويرة.

والمتضمن إنشاء األقسام  2010نوفمبر  28المؤرخ في  684يتمم القرار رقم ، 2015نوفمبر  16مؤرخ في  1164قـــرار رقم  -
 50 ............................................................سكيكدة المكونة لكمية العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية لدى جامعة

والمتضمن إنشاء األقسام المكونة  2010نوفمبر  28المؤرخ في  679يتمم القرار رقم ، 2016نوفمبر  16مؤرخ في 1165رقم  قـــرار -
 50 ..............................................................................................سكيكدة لكمية العموم لدى جامعة

 األقسام إنشاءوالمتضمن   2012ديسمبر  13المؤرخ في  462، يتمم القرار رقم 2015نوفمبر  16 في رخمؤ  1166رقم  قـــرار -
 51 .................................................................المسيمة جامعة لدىاإلنسانية واالجتماعية  العموم لكمية المكونة

 المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن   2010فيفري  24المؤرخ في  50، يعدل القرار رقم 2015نوفمبر  16في  مؤرخ 1167رقم  قـــرار -
 52 ............................................................................المسيمة جامعة لدىالرياضيات واإلعالم اآللي  لكمية

 المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن  2010فيفري  24المؤرخ في  52القرار رقم ، يتمم 2015نوفمبر  16في  مؤرخ 1169رقم  قـــرار -
 53 ............................................................المسيمة جامعة لدىلمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

الذي يحدد القائمة االسمية  2013نوفمبر  18ؤرخ في الم 894، يعدل قرار رقم 2015نوفمبر  16مؤرخ في  1170قرار رقم  -
 53 ..................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، المعدل

الذي يحدد القائمة االسمية أعضاء  2014جوان  10المؤرخ في  370، يعدل قرار رقم 2015نوفمبر  16مؤرخ في   1171قرار رقم -
 54 .................................................................مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم و التقنيات بتممسان

االسمية ألعضاء  الذي يحدد القائمة 2013مارس  21المؤرخ في  212، يعدل قرار رقم 2015نوفمبر  16مؤرخ في   1172قرار رقم -
 55 .......................................................لمجمس إدارة المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية و العمران، المعد

عضاء الذي يحدد القائمة االسمية أل 2015فيفري  01المؤّرخ في  38يعّدل القرار رقم  2015نوفمبر  16مؤرخ في  1173قرار رقم  -
 56 ...........................................................المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر

بالمدرسة  يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم السقي وتصريف المياه  2015نوفمبر  16مـؤرخ في  1174قـرار رقـم  -
 57 ........................................................................................................طنية العميا لمري الو 

 58 ..3لقسم الطب بكمية الطب بجامعة قسنطينة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر  16مؤرخ في  1175قرار رقم  -
 59 .3قسنطينةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم السياسية بجامعة  2015نوفمبر  16مـؤرخ في  1176م قرار رقـ -
 60 .......................يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة العميا لمتجارة 2015نوفمبر  16مؤرخ في  قــرار -
امتحان ميني لاللتحاق برتبة  نفساني عيادي  رئيسي لمصحة العمومية   يتضمن فتح 2015نوفمبر  17 في  مؤرخ 6395 رقم قرار -

 61 ........................................................................المنتمية إلى سمك النفسانيين العياديين لمصحة العمومية
إمتحان ميني لإللتحاق برتبة  نفساني عيادي  ممتاز لمصحة العمومية   يتضمن فتح  2015وفمبر ن 17 في  مؤرخ 6396رقم   قرار -

 62 ........................................................................المنتمية إلى سمك النفسانيين العياديين لمصحة العمومية
الذي يحدد القائمة االسمية  2015أفريل  21المؤرخ في  172عدل القرار رقم ، ي2015نوفمبر   19مؤرخ في   1177قرار رقم  -

 63 .............................................................................وىران لمعموم والتكنولوجيا ألعضاء مجمس إدارة جامعة
سمية ألعضاء المجنة  العممية لقسم عموم المادة بكمية الرياضيات يحـدد القائمـة اال 2015نوفمبر 21مـؤرخ في 1178قــرار رقـم  -

 64 ........................................................................قالمة -1945ماي  08بجامعة  واإلعالم اآللي وعموم المادة
عضاء المجنة  العممية لقسم ىندسة الطرائق لكمية العموم يحـدد القائمـة االسمية أل 2015نوفمبر 21مـؤرخ في  1179قــرار رقـم  -

 65 ......................................................................................قالمة -1945ماي  08والتكنولوجيا  بجامعة 
لقسم اإللكترونيك واالتصاالت السمكية  العمميةيحدد القائمـة االسمية ألعضاء المجنة  2015نوفمبر  21مؤرخ في 1180قرار رقم  -

 66 ............................................................قالمة -1945ماي  08 والاّلسمكية  لكمية العموم والتكنولوجيا  بجامعة
قسم اليندسة المدنية و الري لكمية ل يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  العممية 2015نوفمبر  21مؤرخ في  1181قرار رقم  -

 67 ................................................................................قالمة -1945ماي  08العموم والتكنولوجيا  بجامعة 
اليندسة الميكانيكية لكمية العموم يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجنة  العممية لقسم  2015نوفمبر  21مـؤرخ في  1182قــرار رقـم  -

 68 ..................................................................................قالمة -1945ماي  08والتكنولوجيا  بجامعة 
وىندسة المحيط لكمية عموم  لقسم البيئة يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر  21مـؤرخ في  1183قــرار رقـم  -

 69 ...........................................................قالمة -1945ماي  08بجامعة  الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون 
 70 ..………طرةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبي 2015نوفمبر  21مؤرخ في  1184قرار رقم  -
 ...................3لجامعة قسنطينة  يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2015نوفمبر  21مـؤرخ في  1185قــرار رقـم  -

 
71 
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اعية عموم التربية لكمية العموم االجتم لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر  21مؤرخ في  1186قرار رقم  -
 73 ......................................................................................2الجزائر  -بجامعة أبو القاسم سعد هللا

عمم االجتماع لكمية العموم  ألعضاء المجنة العممية لقسم يحدد القائمة االسمية 2015نوفمبر  21مؤرخ في  1187قرار رقم  -
 74 ...............................................................................2الجزائر  -أبو القاسم سعد هللا جامعةاالجتماعية ب

األرطفونيا لكمية العموم االجتماعية  لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر  21مؤرخ في  1188قرار رقم  -
 75 ......................................................................................2الجزائر  -م سعد هللابجامعة أبو القاس

عمم النفس لكمية العموم االجتماعية  لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر  21مؤرخ في  1189قرار رقم  -
 76 ......................................................................................2الجزائر  -بجامعة أبو القاسم سعد هللا

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو  2015نوفمبر  21مؤرخ في  1190قرار رقم  -
 77 ..................................................................................................2الجزائر -القاسم سعد هللا

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2013ماي  19المؤرخ في  365، يعدل قرار رقم 2015نوفمبر  22مؤرخ في  1191قرار رقم  -
 78 ............................................................................ .لمجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري، المعد

 الماسترتضّمن تأىيل ، الم2015أكتوبر  03 المؤّرخ في 892قرار رقم ، يتمم ممحق ال2015نوفمبر  22المؤّرخ في  1193 قرار رقم -
 79 ............................................................بجامعة تيزي وزو 2016 – 2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 

 80 ............................تيارت ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015نوفمبر  26مؤرخ في  1194قرار رقم  -
والتقنيات العموم لمدرسة التحضيرية في يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى ا 2015نوفمبر  26مؤرخ في  قــرار -

 81 .....................................................................................................................الجزائر
 -مة بجامعة أحمد بن بمة المجمس العممي لمعيد الترج يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015نوفمبر  29مؤرخ في  1198قرار رقم  -

 82 ...............................................................................................................…1وىران
التجارية  يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، 2015نوفمبر  29مـؤرخ في  1199قــرار رقـم  -

 83 ..................................................................................بشار-وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحم
سوق  -يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية 2015نوفمبر  29مـؤرخ في  1200قــرار رقـم  -

 84 .............................................................................................................أىراس
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة المتعّددة العموم لميندسة  2015نوفمبر  29مؤرخ في  1201قرار رقم  -

 86 ..............................................................................................................المعمارية والعمران
-يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى لمديرية الخدمات الجامعية بجاية 2015نوفمبر  29مؤرخ في  قــرار -

 87 .........................................................................................................................القصر
، المتضمن إنشاء مخابر 2013أفريل سنة  03المؤرخ في  242، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1202قرار رقم  -

 88  .............................................................................، المعدل،بعض مؤسسات التعميم العالي لدىبحث 
، المتضمن إنشاء مخابر 2012أفريل سنة  14المؤرخ في  145، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في   1203قرار رقم  -

 89 ................................................................................بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل لدىبحث 
، المتضمن إنشاء مخابر 2011مارس سنة  16المؤرخ في  146، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1204قرار رقم  -

 90 ................................................................................بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل لدىبحث 
، المتضمن إنشاء مخابر بحث 2010مارس سنة  25المؤرخ في  93، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1205قرار رقم  -

 91 .....................................................................................بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل لدى
، المتضمن إنشاء مخابر 2009جويمية سنة  13المؤرخ في  222، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1206رقم قرار  -

 92 .......................................................................بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل لدىبحث 
، المتضمن إنشاء مخابر بحث 2008جوان سنة  19المؤرخ في  58، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1207قرار رقم  -

 93 ......................................................................................، المعدلبعض مؤسسات التعميم العالي لدى
، المتضمن إنشاء مخابر 2005أوت سنة  05المؤرخ في  171، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في   1208قرار رقم  -

 93 ..................................................................................بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل لدىبحث 
المتضمن إنشاء مخابر  2003سنة  ديسمبر 03المؤرخ في  303، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1209قرار رقم  -

 94 ...................................................................................بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل لدىبحث 
 لدىحث  المتضمن إنشاء مخابر ب 2002ماي سنة  28، يعدل القرار المؤرخ في 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1210قرار رقم  -

 94 ........................................................................................بعض مؤسسات  التعميم العالي، المعدل
، المتضمن إنشاء مخابر بحث 2001فيفري سنة  05المؤرخ في  42، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  01مؤرخ في  1211قرار رقم  -

 .....................................................................................سات التعميم العالي، المعدلبعض مؤس لدى
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، المتضمن إنشاء مخابر 2000جويمية سنة  25المؤرخ في  88، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  01مؤرخ في  1212قرار رقم  -
 97 ...............................................................................لي، المعدلبعض مؤسسات التعميم العا لدىبحث 

يحدد القائمة االسمية الذي  2012ديسمبر  27المؤرخ في  798، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  01مؤرخ في  1213قرار رقم  -
 98 ......................................................................................، المعدلعنابة ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2014جويمية  14المؤرخ في  468، يعدل القرار رقم  2015ديسمبر  01المؤرخ في  1214قرار رقم  -
والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في  يألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العمم

 99 ..........................................................................................مجاالت المواد األولية والطاقة، المعدل
الذي يحدد القائمة االسمية  2014جويمية  14المؤرخ في  469، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  01المؤرخ في  1215قرار رقم  -

وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في  ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 99 ...............................................................................................مجاالت العموم األساسية، المعدل

الذي يحدد القائمة االسمية  2014جويمية  14المؤرخ في  472، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  01المؤرخ في  1216قرار رقم  -
قييميا في ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وت

 100 ...........................................................................................مجاالت الصحة وعموم األحياء، المعدل
 101 ............................يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة سيدي بمعباس، 2015ديسمبر  01 مؤرخ في 1217قرار رقم  -
 102 ........................، يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي2015ديسمبر  02مؤرخ في  1218قرار رقم  -
 106 ............، يتضمن إحداث لجنة قطاعية لمصفقات لوزارة التعميم العالي والبحث العممي2015ديسمبر  07مؤّرخ في  1219قرار رقم  -
 106 ...........، يحدد تشكيمة الّمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميم العالي والبحث العممي2015ديسمبر  07مؤّرخ في  1220قم قرار ر  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2015أفريل  21مؤرخ في  169، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  07مؤرخ في   1221قرار رقم  -

 107 .............................................................................................مةورق ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة االسمية  2013ماي  13المؤرخ في  352، يعدل و يتمم القرار رقم 2015ديسمبر  07مؤرخ في  1222قرار رقم  -

 108 ..........................................................................لمعدلألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض، ا
الذي  يحدد القائمة االسمية  2013جويمية   22المؤرخ في   294،  يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  07مؤرخ في  1224قرار رقم  -

 109 ........................................................................................المدية، المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة
، والمتضمن تعيين أعضاء المجمس 2013فيفري  03المؤرخ في  30، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  08مؤرخ في  1226قرار رقم  -

 110 ………………………………………………………………………………العممي لجامعة التكوين المتواصل، المعدل والمتمم
الذي يحدد القائمة االسمية  2012أفريل  04المؤرخ في  143، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  08مؤرخ في  1227قرار رقم  -

 112 ..............................................ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، المعدل
لقسم الطب لكمية الطب بجامعة أحمد بن  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  العممية 2015ديسمبر 08مؤرخ في  1228رقم قرار  -

 113 .............................................................................................................1وىران -بمة
لقسم طب األسنان لكمية الطب بجامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015ديسمبر  08في مؤرخ  1229قرار رقم  -

 114 .......................................................................................................1وىران -أحمد بن بمة
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  العممية لقسم الصيدلة لكمية الطب بجامعة أحمد   2015ديسمبر  08مؤرخ في   1230قرار رقم -

 115 ...............................................................................................................1وىران -بن بمة
 -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة يحدد 2015ديسمبر 08مؤرخ في  1231قرار رقم  -

 116 ....................................................................................................................... 1وىران
االمتحانات لمحصول عمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب  يحدد قائمة لجان 2015 ديسمبر 10 في مؤرخ 1233رقم  قـــرار -

 117 .............................(.................2016يناير  31يناير إلى  2والصيدلة  وطب األسنان وتشكيمتيا ) دورة عادية من 
 128 ............ية لدى جامعة أكمي محند أولحاج البويرةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماع 2015ديسمبر  10مؤرخ في  قــرار -
 129 ..……يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة دمحم الصديق بن يحي جيجل 2015ديسمبر  10مؤرخ في  قــرار -
 االقتصاديةالعموم التحضيرية في يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة  2015ديسمبر  10مؤرخ في  قــرار -

 130 .............................................................................................بوىران والتجارية وعموم التسيير
ئمة اإلسمية الذي يحدد القا 2015أفريل  21المؤرخ في  171يعدل القرار رقم ، 2015ديسمبر  14في  مؤرخ  1235رقمقرار  -

 131 ............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة
متضمن المصادقة عمى برنامج الدراسات لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في  2015ديسمبر  14مؤرخ في  1236قرار رقم  -

 132 .............................................................................................. ن و األنف و الحنجرة.طب األذ
متضمن المصادقة عمى برنامج الدراسات لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة  2015ديسمبر  14مؤرخ في    1237قرار رقم   -

 ........................................................................................ لخاليا.في طب التشريح المرضي و ا
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متضمن المصادقة عمى برنامج الدراسات لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في  2015ديسمبر  14مؤرخ في   1238قرار رقم  -
 134 ........................................................................................................طب األمراض المعدية

متضمن المصادقة عمى برنامج الدراسات لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في  2015ديسمبر  14مؤرخ في  1239قرار رقم  -
 135 ............................................................................................طب األمراض العقمية لدى األطفال

، يحدد قائمة أعضاء المجنة القطاعية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميم العالي 2015ديسمبر  14مؤرخ في  1241قرار رقم  -
 136 ...............................................................والبحث العممي.............................................

الذي يحدد القائمة االسمية  2015فيفري  23المؤرخ في  79، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  15مؤرخ في  1242قرار رقم  -
 137 ............................................................................................1ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

 138 ............يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمري  2015ديسمبر  15مؤرخ في  1243قرار رقم  -
لعموم االجتماعية واإلنسانية يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد ا 2015ديسمبر  15مـؤرخ في  1244قـرار رقـم  -

 139 ......................................................................................تيبازة -بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا
القتصادية والتجارية يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم ا 2015ديسمبر  15مـؤرخ في  1245قـرار رقـم  -

 141 ............................................................................تيبازة -مرسمي عبد هللا وعموم التسيير بالمركز الجامعي
 -مي عبد هللايحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرس 2015ديسمبر  15مـؤرخ في  1246قـرار رقـم  -

 142 .......................................................................................................................تيبازة
اء الذي يحّدد القائمة االسمية ألعض 2015ماي  21المؤّرخ في  202يعّدل القرار رقم  2015ديسمبر  15مؤرخ في  1247قرار رقم  -

 143 .................................................المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  2015ماي  31المؤّرخ في 213يعّدل القرار رقم  2015ديسمبر  15مؤرخ في  1248قرار رقم  -

 144 .......................................................................مس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانالمج
، يحدد قائمة اليياكل غير الممركزة لمديوان الوطنية لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس 2015ديسمبر  15مؤّرخ في  1249قرار رقم  -

 146 .....................................ات العمومية.................................................................لجنة الصفق
 147 .............يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المركز الجامعي النعامة........ 2015ديسمبر  16مؤرخ في  قــرار -
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2012مارس  15المؤرخ في  67، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  17مؤرخ في  1250قرار رقم  -

 148 ..............بسكرة...................................................................................... مجمس إدارة جامعة
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات 2015 ديسمبر 17مؤرخ في  1252قرار رقم  -

 149 .................بوىران..................................................................................................
والمتضمن إنشاء األقسام  2012نوفمبر  24المؤرخ في  353القرار رقم  يتمم، 2015ديسمبر  20مؤرخ في 1253قـــرار رقم  -

 150 .......................................................... .2المكونة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة سطيف 
والمتضمن إنشاء األقسام  2013نوفمبر   27في  المؤرخ 927يتمم القرار رقم ، 2015ديسمبر  20 مؤرخ في  1254قـــرار رقم -

 151 ...................سعيدة...............................................................لدى جامعة التكنولوجيا المكونة لكمية 
والمتضمن إنشاء األقسام  2014مارس  23المؤرخ في  261يعدل القرار رقم ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  1255قـــرار رقم  -

 151 .................................................................... المكونة لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الجمفة.
شاء األقسام والمتضمن إن 2012أكتوبر   24المؤرخ في  350يتمم القرار رقم ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في   1256قـــرار رقم -

 152 ............................................................. .2العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة قسنطينة  المكونة لكمية
 المكونة األقسام إنشاء، والمتضمن 2010فيفري  24المؤرخ في  53، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  20 في مؤرخ 1257رقم  -

 153 المسيمة.......................................................................... جامعة لدىتسيير التقنيات الحضرية  لمعيد
 154 ............2يتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد الصيانة واألمن لدى جامعة وىران، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  1258 قـــرار رقم -
، يتضمن تفويض باإلمضاء  لمسيدات والسادة رؤساء لجان الصفقات العمومية 2015ديسمبر  20مؤّرخ في  1259قرار رقم  -

 154 ......................لممؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التعميم العممي والبحث العممي......................................
الحصول عمى معادلة الشيادات والرتب  طمب الوثائق المطموبة لممف، يحدد قائمة 2015 ديسمبر 20مؤرخ في  1260ــرار رقم ق -

 155 ...........................................................................................الجامعية األجنبية وكيفيات إيداعيا
 157 .................لقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أدرار.......، الذي يحدد ا2015ديسمبر  20مؤرخ في  1261قرار رقم  -
 أعضاءالمتضمن تعيين  2015جويمية  11المؤرخ في  328، يعدل ممحق القرار رقم 2015ديسمبر  21 في مؤرخ 1262 رقم قرار -

 158 ....................ومؤسسات التعميم العالي األخرى... المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني لتقييمة الوطنيالمجنة 
بـالـخـارج بعنوان سـنـة  يحدد معايير االنتقاء لـمـقـبـول فـي بـرنـامـج التـكـويـن اإلقامي، 2015ديسمبر  23مـؤرخ فـي  1266قرار رقـم  -

2016.................................................................................................................. 160 
برسم السنة  يتضمن تحديد نسبة األساتذة و الباحثين المستفيدين من العطمة العممية، 2015ديسمبر  23مـؤرخ فـي  1267قرار رقـم  -

 162 ..................................................................................................2017-2016الجامعية 
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الذي يحدد القائمة االسمية  2015أكتوبر  7المؤرخ في  977، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  27مؤرخ في  1268قرار رقم  -
 163 ...........................................................الشمف.................................. ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 164 .............1يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى معيد الترجمة بجامعة وىران 2015ديسمبر  27مؤرخ في  قــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2014ماي  15المؤرخ في  362، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  28مؤرخ في  1272قرار رقم  -

 165 .................مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة، المعدل...................................ألعضاء 
العموم والتكنولوجيا ىواري  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015ديسمبر 29مؤرخ في  1274قرار رقم  -

 166 .....................................................................................................بومدين....................
 اإلسميةيحدد القائمة الذي  2013مارس  03 ؤرخ فيالم 118 قرار رقم، يعدل ال2015ديسمبر  31 مؤرخ في 1275 قرار رقم -

 167 ............................................................................، المعدل.....2ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 

IV-رراتـــقـــــــالم  
 170 ...............................قائمة المـشاريع التي يجب أن تكون محل مسابقة ، يحـدد2015نوفمبر  15مؤرخ في  644مـقرر رقم  -
 170 …………………………01/2016، يتضمن إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 2015نوفمبر  16مؤّرخ في  646مقّرر رقم  -
 171 …………………………02/2015، يتضمن إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 2015نوفمبر  16مؤّرخ في  647مقّرر رقم  -
 172 …………………………03/2015ودة رقم ، يتضمن إلغاء المناقصة الوطنية المحد2015نوفمبر  16مؤّرخ في  648مقّرر رقم  -
واإلدارية التابعة سابًقا لكمية اآلداب، المغات  ، يتضمن تحويل اليياكل البيداغوجية2015نوفمبر  18مؤرخ في  649مقرر رقم  -

 173 ...............................................لفائدة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس والفنون بجامعة سيدي بمعباس،
 174 ...............................، يحـدد قائمة المـشاريع التي يجب أن تكون محل مسابقة2015نوفمبر  26مؤرخ في  673مـقرر رقم  -
، والمتضمن تحويل اليياكل 2015سبتمبر  02المؤّرخ في  469، يعدل المقرر رقم 2015ديسمبر  02مؤرخ في  674مقرر رقم  -

، والديوان الوطني لمخدمات الجامعية، اإلدارة 3ة سابقًا لمدرسة الدراسات العميا التجارية بحيدرة والية الجزائر، لفائدة جامعة الجزائرالتابع
 174 .....................................المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات، المعدل

 176 ...................1، يتضمن تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمارية بجامعة سطيف2015ديسمبر  03مؤرخ في  675مـقرر رقم  -
، يحدد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض لوزارة التعميم العالي والبحث 2015ديسمبر  07مؤّرخ في  735مقّرر رقم  -

 177 ........................................................................................................................العممي
، يتضمن إنشاء لجنة لمتسوية الوّدية لمنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية 2015ديسمبر  07مؤّرخ في  736مقّرر رقم  -

 178 ..........................................................................................حث العمميلوزارة التعميم العالي والب
 178 ..………………………02/2015، يتضمن إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 2015ديسمبر  07مؤّرخ في  737مقّرر رقم  -
 179 ..........كيل لجنة تحكيم المسابقات المعمارية بالمركز الجامعي بميمة....، يتضمن تش2015ديسمبر  20مؤرخ في  906مـقرر رقم  -
 179 .……………………………………………، يتضمن إلغاء المنح المؤقت لمصفقة2015ديسمبر  22مؤّرخ في  912مقّرر رقم  -
 180 .……………………………………………، يتضمن إلغاء المنح المؤقت لمصفقة2015ديسمبر  23مؤّرخ في  915مقّرر رقم  -
 181 ...................................................، يتضمن تجاوز رفض منح التأشيرة2015ديسمبر  30مؤّرخ في  936مقّرر رقم  -
أساس الشيادة لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى2015نوفمبر  03مؤرخ في  149مقرر رقم  -

 182 .………………………………………………………………………………………………س مميانةمتصرف لجامعة خمي
رتبة كاتب  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب،2015نوفمبر  03مؤرخ في  150رقم مقرر  -

 183 ………………………………………………………………………………………………………لجامعة خميس مميانة
رتبة كاتب  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب،2015نوفمبر  03مؤرخ في  151رقم مقرر  -

 183 .………………………………………………………………………………………………مديرية لجامعة خميس مميانة
رتبة  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين،2015نوفمبر  03مؤرخ في  152رقم  مقرر -

 184 ……………………………………………………………………………………………عون إدارة لجامعة خميس مميانة
الشيادة لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين، رتبة  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس2015نوفمبر  03مؤرخ في  153مقرر رقم  -

 184 .……………………………………………………………………………………عون إدارة رئيسي لجامعة خميس مميانة
رتبة  الشيادة لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس2015نوفمبر  03مؤرخ في  154قرر رقم م -

 185 ……………………………………………………………………………………………ممحق اإلدارة لجامعة خميس مميانة
أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب  ة عمى، يمدد أجل إجراء المسابق2015نوفمبر  03مؤرخ في  155مقرر رقم مقرر  -

 185 ..………………………………………………………………………………………مديرية رئيسي لجامعة خميس مميانة
  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق  بسمك ممحقي اإلدارة،2015نوفمبر  03مؤرخ في  156مقرر رقم مقرر  -

 186 ………………………………………………………………………………دارة لجامعة خميس مميانةرتبة ممحق رئيسي لإل
، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك التقنيين في 2015نوفمبر  03مؤرخ في  157مقرر رقم مقرر  -

 186 ……………………………………………………………اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لجامعة خميس مميانة
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 لاللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين، ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة2015نوفمبر  03مؤرخ في  158رقم  مقرر -
 187 ………………………………………………………………………………رتبة محاسب إداري رئيسي لجامعة خميس مميانة

عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك مساعدي المكتبات ، يمدد أجل إجراء المسابقة 2015نوفمبر  03مؤرخ  في 159مقرر رقم  -
 187 .………………………………………………………………بات الجامعية لجامعة خميس مميانةرتبة مساعد المكت  الجامعية،

لاللتحاق بسمك ميندسي اإلعالم اآللي،  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة2015نوفمبر  03مؤرخ في  160رقم مقرر  -
 188 ..……………………………………………………………………يندس دولة في اإلعالم اآللي لجامعة خميس مميانةرتبة م

أساس الشيادة لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى2015نوفمبر  04مؤرخ في  161مقرر رقم  -
 188 ..…………………………………………………………………………………………………متصرف لجامعة تيزي وزو

لاللتحاق بسمك ميندسي اإلعالم اآللي،  ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة2015نوفمبر  04مؤرخ في  162رقم  رمقر  -
 189 …………………………………………………………………………رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لجامعة تيزي وزو

لاللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين،  الشيادة ى أساس، يمدد أجل إجراء المسابقة عم2015نوفمبر  04مؤرخ في  163رقم  مقرر -
 189 ..………………………………………………………………………………………بة محاسب إداري لجامعة تيزي وزورت

، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة عون حفظ 2015نوفمبر  04مؤرخ في  164مقرر رقم  -
 190 ……………………………………………………………………………………………………وزو البيانات لجامعة تيزي 

، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب 2015نوفمبر  04مؤرخ في  165مقرر رقم  -
 190 .……………………………………………………………………………………………………مديرية لجامعة تيزي وزو

بسمك ميندسي المخابر  لاللتحاق ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة2015نوفمبر  04مؤرخ في  166مقرر رقم  -
 191 ………………………………………………………………الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية  لجامعة تيزي وزو

ممحقي المخابر  لاللتحاق بسمك ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة2015نوفمبر  04مؤرخ في  167مقرر رقم  -
 191 ..……………………………………………………………………الجامعية، رتبة ممحق بالمخابر الجامعية لجامعة تيزي وزو

 192   .………، يمدد أجل إجراء فحص ميني لاللتحاق منصب شغل حارس لجامعة تيزي وزو2015نوفمبر  04مؤرخ في  168مقرر رقم  -
لاللتحاق منصب شغل عامل ميني من المستوى األول  جل إجراء فحص ميني، يمدد أ2015نوفمبر  04مؤرخ في  169مقرر رقم  -

 192 ……………………………………………………………………………………………………………لجامعة تيزي وزو
، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة ممرض متخصص 2015نوفمبر  12مؤرخ في  2327مقرر رقم  -

 193 ..........................................................................................................لمصحة العمومية
 193 .……، يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق برتبة ممرض حاصل عمى شيادة دولة2015نوفمبر  12مؤرخ في  2328مقرر رقم  -
دد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق برتبة مساعد تمريض رئيسي لمصحة ، يم2015نوفمبر  12مؤرخ في  2329مقرر رقم  -

 194 .....................................................................................................................العمومية
الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي  ، يمدد أجل إجراء االمتحان2015نوفمبر  22مؤرخ في  6546مقرر رقم  -

 194 …………………………………………………………………………………………لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لممدرسة 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6547مقرر رقم  -

 195 …………………………………………………………………………………………………عالم اآلليالوطنية العميا لإل
، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6548مقرر رقم  -

 195 ..………………………………………………………………………………………لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية لممدرسة 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6549مقرر رقم  -

 196 ..………………………………………………………………………………………………الوطنية العميا لإلعالم اآللي
سمك الكتاب، رتبة كاتب لممدرسة الوطنية ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق ب2015نوفمبر  22مؤرخ في  6550مقرر رقم  -

 196 ..………………………………………………………………………………………………………العميا لإلعالم اآللي
، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6552مقرر رقم  -

 197 ………………………………………………………………وطنية العميا لإلعالم اآلليتقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة ال
، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6553مقرر رقم  -

 197 ………………………………………………ممحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك العمال المينيين، رتبة عامل ميني 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6554مقرر رقم  -

 198 ..…………………………………………………………………………خارج الصنف لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك العمال المينيين، رتبة عامل ميني ، يمدد 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6555مقرر رقم  -

 198 .………………………………………………………………………من الصنف األول لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
ن في اإلعالم ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك التقنيي2015نوفمبر  29مؤرخ في  6737مقرر رقم  -

 199 ..……………………………………………………………………………اآللي، رتبة تقني في اإلعالم اآللي لجامعة بسكرة
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، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة 2015نوفمبر  29مؤرخ في  6738مقرر رقم  -
 199 …………………………………………………………………………………………………ممحق اإلدارة لجامعة بسكرة

 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين،2015نوفمبر  29مؤرخ في  6739مقرر رقم  -
 200 …………………………………………………………………………………………رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة بسكرة

جراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين، ، يمدد أجل إ2015نوفمبر  29مؤرخ في  6740مقرر رقم  -
 200 ..…………………………………………………………………………………………رتبة محاسب إداري لجامعة بسكرة

رتبة متصرف رئيسي   ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين،2015ديسمبر  15مؤرخ في  8553 مقرر رقم -
 201 .…………………………………………………………………………………-وىران -ة الخدمات الجامعية السانيالمديري

، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لمديرية 2015ديسمبر  15مؤرخ في  8554 مقرر رقم -
 201 ……………………………………………………………………………………………وىران -الخدمات الجامعية السانيا

، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي 2015ديسمبر  15مؤرخ في  8553 مقرر رقم -
 202 ..……………………………………………………………………………وىران -لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية السانيا

رتبة  ة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك المتصرفين،، يمدد أجل إجراء مسابق2015ديسمبر  22مؤرخ في  206 مقرر رقم -
 202 …………………………………………………………………………تامدة–متصرف مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو 

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين،2015ديسمبر  22مؤرخ في  207 مقرر رقم -
 203 ………………………………………………………تامدة–رئيسي  لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو رتبة محاسب إداري 

، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك المساعدين الوثائقيين 2015ديسمبر  22مؤرخ في  208 مقرر رقم -
 203 ………………………………تامدة–ة تيزي وزو رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات لمديرية الخدمات الجامعي أمناء المحفوظات،

رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك التنشيط الجامعي،2015ديسمبر  22مؤرخ في  209 مقرر رقم -
 204 …………………………………………………تامدة–منشط جامعي من المستوى األول لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو 

رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك المخابر الجامعية،2015ديسمبر  22خ في مؤر  210 مقرر رقم -
 204 .……………………………………………………تامدة–ميندس دولة لممخابر الجامعية لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو 

رتبة  ساس الشيادة لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة،، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أ2015ديسمبر  22مؤرخ في  211 مقرر رقم -
 205 ………………………………………………………………تامدة–ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو 

رتبة كاتب  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب،2015ديسمبر  22مؤرخ في  212 مقرر رقم -
 205 …………………………………………………………………………………تامدة–ات الجامعية تيزي وزو لمديرية الخدم

رتبة عون مكتب  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب،2015ديسمبر  22مؤرخ في  213 مقرر رقم -
 206 ...………………………………………………………………………………تامدة–لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو 

، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك ميندسي اإلعالم اآللي، 2015ديسمبر  22مؤرخ في  214 قرر رقمم -
 206 …………………………………………………تامدة–رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو 

جراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الممارسين الطبيين في ، يمدد أجل إ2015ديسمبر  22مؤرخ في  215 مقرر رقم -
 207 ………………………………تامدة–الصحة العمومية، رتبة طبيب عام في الصحة العمومية لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو 

قي اإلدارة، رتبة ممحق إدارة ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك ممح2015ديسمبر  30مؤرخ في  8739 مقرر رقم -
 207 ………………………………………………………………………………………………………………لجامعة الجمفة

، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين، 2015ديسمبر  30مؤرخ في  8740 مقرر رقم -
 208 ………………………………………………………………………………………………رتبة عون إدارة لجامعة الجمفة

يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة  2015ديسمبر   31مؤرخ في 8769مقرر رقم  -
 208 ...........................................................................................................لجامعة باتنة ممحق اإلدارة

 رتبة ممحق اإلدارة بسمك ممحقي اإلدارة، يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق 2015ديسمبر  31مؤرخ  في  8770مقرر رقم  -
 209 .........................................................................................................................لجامعة باتنة

بسمك األعوان اإلداريين،  يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق 2015ديسمبر  31مؤرخ في  8771مقرر رقم  -
 209 .........................................................................................................لجامعة باتنة رتبة عون إدارة

 

V- التـــــــعـــــــميمــــــــات  
 212 تتعمق بتـحـسـيـن المستوى بـالـخـارج، 2015ديسمبر  01 مؤرخة في  05تعميمة رقم

 

VI- 215 ...................................................................... الفردية والمقررات القرارات 
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
 الرسمية الجريدة في الصادرة النصوص 

 الجزائريـة للجمهوريـة 
  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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القانون يتضمن ، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األول عام  18مؤرخ  21-15 رقمالقانون  -
 عممي والتطوير التكنولوجي.التوجييي حول البحث ال

  (2015ديسمبر  30الصادرة في  71الجريدة الرسمية رقم ) 
 

، يتضمن الموافقة 2015ديسمبر سنة  17الموافق  1437ربيع األول عام  5مؤرخ  323–15رقم مرسوم رئاسي  -
 نتخاب رئيس ونائبي رئيس األكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات.عمى ا

  (2015ديسمبر  28الصادرة في  69الجريدة الرسمية رقم ) 
  

 

يونيو سنة  2القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، يعدل ويتمم 2015 سبتمبر سنة 13في قرار وزاري مشترك مؤرخ  -
، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ أو 2011

 الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية.
  (2015 نوفمبر 08الصادرة في  59الجريدة الرسمية رقم ) 

 

وضع سمك األطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة يتضمن ، 2015 سبتمبر سنة 8في وزاري مشترك مؤرخ  قرار -
   جي التابعة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة بوزارة الصحة والسكان 2015 سبتمبر سنة 8في وزاري مشترك مؤرخ  قرار -

صال ح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي التابعة وا 
 لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.

  (2015نوفمبر  29الصادرة في  63الجريدة الرسمية رقم ) 
 

يونيو سنة  2، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015 غشت سنة 30في وزاري مشترك مؤرخ  قرار  -
، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ أو 2011

   الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديسمبر  20، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015 غشت سنة 30في وزاري مشترك مؤرخ  قرار -
عقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ ، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة ال2009سنة 

 .أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل
  (2015ديسمبر  2الصادرة في  64الجريدة الرسمية رقم ) 

 
يونيو سنة  2، يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015 غشت سنة 30في وزاري مشترك مؤرخ  قرار -

، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ أو 2011
   الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يونيو سنة  2، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015 غشت سنة 30في وزاري مشترك مؤرخ  قرار -

، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ أو 2011
 انة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية.الصي

  (2015ديسمبر  6الصادرة في  65الجريدة الرسمية رقم ) 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015071.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015071.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015069.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015069.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015059.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015059.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015063.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015063.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015064.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015064.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015065.pdf
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 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 كةالقرارات الوزارية المشتر 

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 ، يتمم القرار الوزاري المشترك التكميمي2015ديسمبر  23مؤرخ في  34رقم  قرار وزاري مشترك
 2015والذي يتضمن فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر  2015أكتوبر  7المؤرخ في 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح ال  مستشفيات،ووزير الصحة والسكان وا 

والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،

، 2011نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ   25المؤّرخ في  379-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات، والذي يحدد صالحيات وزير  الصحة والسكاف وا 

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، 2015صب اإلقامة دورة أكتوبر والذي يتضمف فتح منا 2015سبتمبر  3وبموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 المتمـ.

، 2015والذي يتضمف فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر  2015أكتوبر  7وبموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 المتمـ.

 

 يقـــــرران ما يمي
 

ذي يتضمف فتح مناصب وال 2015أكتوبر  7: يتمـ ىذا القرار أحكاـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في المادة األولى
 ،2015اإلقامة دورة أكتوبر 

 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 2015: يحدد عدد المناصب المفتوحة لإلقامة لدورة أكتوبر 2ـادة ــمـــال
 : ال يمكف لممقيميف متابعة تكوينيف متزامنيف أو متتابعيف لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة.3ـادة ــمـــال
: يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي والمدير العاـ لمصالح 4ـادة ــمـــال

صالح المستشفيات ورئيس جامعة وىراف  كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار. 1الصحة وا 
تعميـ العالي والبحث العممي ووزارة الصحة والسكاف : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لكل مف وزارة ال5ـادة ــمـــال

صالح المستشفيات.   وا 
 

 2015ديسمبر  23حرر بالجزائر في                                                                 
صالح المستش  فياتوزير التعميم العالي والبحث العممي                           وزير الصحة والسكان وا 

 األستاذ طاىر حجار                                               عبد المالك بوضياف         
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FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE D’ORAN 

OUVERTURE DE POSTES SUPPLEMENTAIRES DE RESIDANAT 

SESSION  2015 
 

(Médecine) 

 

SPECIALITES 
Poste 

retenus 
total 

CHU  EHU 
 EHS 

CANASTEL 
 EHS 

SIDICHAMI 
 EHS 

OPHTAL 
 EHS CEA 

MISSRRGHIN 
RHS 

NOUAR.F 
HMRUO 

Anatomie générale 2 1 1             

Anesthésie réanimation 15 12 2           1 

Anesthésie réanimation 
pédiatrique 

4 1   3           

cardiologie 2 1 1             

Chirurgie générale 5 3 2             

Chirurgie orthopédique et 
traumatologie 

3 1 2             

Chirurgie pédiatrique 6     6           

Chirurgie Plastique 
Reconstructrice Esthétique 
et de Brulologie 

1 1               

Chirurgie Thoracique 2 1 1             

Chirurgie urologique 2 1 1             

Chirurgie neurologique 2 1 1             

Dermatologie et 
vénéréologie 

2 1 1             

Diabétologie-
endocrinologie et maladies 
métaboliques 

1   1             

Epidémiologie et médecine 
préventive 

2 2               

Gynécologie obstétrique 4 2           2   

hématologie 2 1 1             

Hémobiologie-transfusion 
sanguine 

1 1               

Hépato-gastro-Entérologie 2 1 1             

Histologie embryologie et 
génétique clinique 

1 1               

Infectiologie 5 4             1 

Médecine du travail 2 1 1             

Médecine interne 2 1 1             

Médecine légale, droit 
éthique 

2 1 1             

Médecine physique et 
réadaptation 

4 2 2             

Néphrologie 2   2             

Néurologie 2   2             

Oncologie Médicale 3 1 1       1     

Ophtalmologie 2         2       

O.R.L 2 1 1             

Pédiatrie 4 2   1       1   

Pneumo-phtisiologie 6 3 3             

Pédopsychiatrie 2       2         

Radiothérapie-oncologie 6 3         3     

Réanimation médicale 4   4             

T O T A L 107 51 33 10 2 2 4 3 2 

 



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  15    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 القرار الوزاري  ، المتمم لممحق2015ديسمبر  31 في مؤرخ 35رقم  مشترك وزاري  قرار
 المتضمن إنشاء، تنظيم وتحديد قائمة مخابر 2013ديسمبر  22المؤرخ في  المشترك

 طبالعموم األساسية والتطبيقية عمى مستوى كميات ال
 

صالح والسكان الصحة وزير إن  المستشفيات، وا 
 العممي، والبحث العالي التعميم وزيرو 
المتضمف و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
، 2011نوفمبر سنة  21الموافق  1432  عاـذي الحجة  25المؤّرخ في  379-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

صالح والسكاف الصحةحدد صالحيات وزير ذي يالو   ،المستشفيات وا 
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209 -84وبمقتضى المرسـو رقـ -

 المعدؿ والمتمـ،  ،وسيرىا 1بتنظيـ جامعة الجزائر
المتعمق بتنظيـ 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21المؤّرخ في  211-84رقـ  مرسـوال وبمقتضى -

 المعّدؿ والمتّمـ، ،وىراف وسيرىاجامعة 
المتعمق بتنظيـ 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21المؤّرخ في  214-84رقـ المرسـو وبمقتضى  -

 تّمـ،المعّدؿ والم ،وسيرىا جامعة عنابة
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  137 -89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ،المتضّمف إنشاو 
المتضّمف 1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،إنشاء جامعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ
 1989نة الموافق أوؿ غشت س 1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  140 – 89المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 ،المتضّمف إنشاء جامعة سطيف، المعّدؿ والمتّمـ
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعّدؿ والمتّمـ،
الذي يحدد  1997 ديسمبر سنة 2الموافق  1418 عاـشعباف  2المؤّرخ في  465-97وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، المتمـ
الذي يحدد  1997 ديسمبر سنة 2الموافق  1418عاـ شعباف  2المؤّرخ في  467-97وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،يا وسيرىا، المتمـقواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيم
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  220- 98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـو 
 2001سنة  يوليو 23الموافق و  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  210-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ،و 
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 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422عاـ  جمادى الثانية 30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتّمـ ، والمتضّمف إنشاء جامعة األغواط، المعّدؿ

 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

، 2007 ماي سنة 19الموافق  1428عاـ األولى  جمادى  2المؤّرخ في  140-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
المتضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا وسيرىا، المعدؿ، 

 ،والمتمـ
المتضمف إنشاء  2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ،
ذي ال 2011سنة نوفمبر  21الموافق  1432عاـ ذي الحجة  25المؤّرخ في  379-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
صالح والسكاف الصحةحدد صالحيات وزير ي  ،المستشفيات وا 
والمتضّمف  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤّرخ في  402 – 11فيذي رقـ بمقتضى المرسـو التن -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
الذي يحدد 2013سنة  يناير 30 الموافق 1434األّوؿ عاـ ربيع 18المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  180-15 ضى المرسـو التنفيذي رقـبمقتو  -

 ،2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 
المتضمف إنشاء وتنظيـ مخابر العمـو األساسية  1995نوفمبر  19 في مؤرخال 30رقـ  مشترؾال وزاري ال قرارال بمقتضىو  -

 ف العالي في العمـو الطبية.والتطبيقية عمى مستوى معاىد التكوي
، المحدد لقائمة مخابر العمـو األساسية 1996أكتوبر  13 في مؤرخال 101رقـ  مشترؾال وزاري ال قرارال بمقتضىو  -

 والتطبيقية المحولة إلى مصالح استشفائية جامعية.
حديد قائمة مخابر العمـو ،  المتضمف إنشاء، تنظيـ وت2013ديسمبر  22 في مؤرخال مشترؾال وزاري ال قرارال بمقتضىو  -

 األساسية والتطبيقية عمى مستوى الجامعات الطبية.
 

 ما يمي يقـــــرران
 

، وفقػػا لمجػػدوؿ الممحػػق بيػػذا 2013ديسػػمبر  22يػػتمـ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي : األولــى المــادة
 .القرار

ــمـــال صػػالح والسػػكاف الصػػحةوزارة السػػيد األمػػيف العػػاـ لكػػل مػػف  كمػػفي: 5 ـادةـــ  التعمػػيـ، األمػػيف العػػاـ لػػوزارة المستشػػفيات وا 
 .القرار ىذا بتنفيذ يخصو فيما كل ،العممي والبحث العالي

صػالح والسػكاف الصػحة وزارة مػف لكػل الرسمية النشرة في القرار ىذا ينشر: 3 ـادةـــمـــال  العػالي التعمػيـ وزارةو  المستشػفيات وا 
   .العممي والبحث

 2015ديسمبر  31 في بالجزائر ررح
صالح والسكان الصحة وزير    العممي والبحث العالي التعميم وزير                       المستشفيات وا 

              عبد المالك بوضياف                                           األستاذ طاىر حجار         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  17    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

  هلحق

ديسمبر  22، المتمم لممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015ديسمبر  31 في مؤرخال مشتركال وزاري ال قرارال
 .سية والتطبيقية عمى مستوى كميات الطبالمتضمن إنشاء، تنظيم وتحديد قائمة مخابر العموم األسا 2013

 
 الوزاكز االستشفائية أو الوؤسسات االستشفائية التابعة لها هؤسسات التكىين في العلىم الطبية

  

 ................. بدوى تغيير ...................... ................. بدوى تغيير ..................

  

 ائي الجاهعي "نفيسة حوىد"الوزكز االستشف التشزيح

 الوزكز االستشفائي الجاهعي "نفيسة حوىد" وظائف األعضاء واأليض

 الوزكز االستشفائي الجاهعي "نفيسة حوىد" علن األنسجة وعلن األجنة

 الوزكز االستشفائي الجاهعي "نفيسة حوىد" البيىلىجيا الجزئية وعلن الىراثة

 اهعي "نفيسة حوىد"الوزكز االستشفائي الج علن األدوية

 الوزكز االستشفائي الجاهعي "نفيسة حوىد" الفيزياء الحيىية

 الوزكز االستشفائي الجاهعي "نفيسة حوىد" الهيدرولىجيا وعلن األغذية

 ................. الباقي بدوى تغيير ......................
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 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــراراتــــقــــــــال

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 ، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمموارد 2015نوفمبر  03مؤرخ في  1136رقم  قـــرار
 الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا

 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
 ، المتضمف1985مارس سنة  16الموافق  1405عاـ  جمادى الثانية 24في المؤرخ  56-85بمقتضى المرسـو رقـ  -

 لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعدؿ والمتمـ، زإنشاء مرك
 ، المتضمف2015مايو سنة  14الموافق  1436عاـ  رجب 25في المؤرخ  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
 ي، الذ1990يونيو سنة  23الموافق  1410عاـ أوؿ ذي الحجة المؤرخ في  188-90وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 18المادة  ايحدد ىياكل اإلدارة المركزية وأجيزتيا في الوزارات، السيم
 ي، الذ2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ ربيع األوؿ  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف إنشاء لجنة وطنية لمموارد الوثائقية لفائدة 2012مايو سنة  14المؤرخ في  154وبمقتضى القرار رقـ  -

 ،ؿا وسيرىا، المعدمؤسسات التعميـ العالي والبحث ويحدد مياميا وتشكيمي
 ، الذي يحدث لجنة عممية وطنية لتأىيل المجالت العممية.2014جواف سنة  17المؤرخ في  393وبمقتضى القرار رقـ  -
 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء لجنة وطنية لمموارد الوثائقية، ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا. المادة األولى:
وزير التعميـ العالي والبحث العممي لجنة وطنية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميـ العالي والبحث  ىتنشا لد :2المادة 

 العممي، وتدعى في صمب النص "المجنة".
 تكمف المجنة، بما يمي: :3المادة 

 دراسة الحاجيات الخاصة بقطاع التعميـ العالي والبحث العممي في ميداف التوثيق، -
 تحديد سياسة اقتناء الموارد الوثائقية لقطاع التعميـ العالي والبحث العممي، -
 تنمية المنتوج العممي الوطني وتثمينو، ةترقية استراتيجي -
 المشاركة في ترقية نظاـ التوثيق لقطاع التعميـ العالي والبحث العممي، -
 تحديد وسائل دعـ تكويف المكتببيف والوثائقييف والمستعمميف، -
 اقتراح أي إجراء مف شانو تطوير نظاـ التوثيق الجامعي. -

 تتشكل المجنة مف األعضاء التالية: :4المادة 
 األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثمو، رئيسا، -
 المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، أو ممثمو، -
 لتكنولوجي، أو ممثمو،المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير ا -
 وأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ الجامعية، أو ممثمو ، تمدير الشبكا -
 مدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، أو ممثمو،  -
 المسؤوؿ التقني لمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني،  -
المجنة العممية الوطنية لتأىيل المجالت  باحثيف أو باحثيف دائميف يختاروف مف بيف أعضاء ة( أساتذ9تسعة ) -

العممية، يمثموف الندوات الجيوية لمجامعات، لمنطقة الوسط والشرؽ والغرب وتغطى مختمف المياديف العممية 
 حسب االمتياز لكل منطقة،

 ( عف المكتبات الجامعية عف كل ندوة جيوية.1ممثل ) -
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 ( سنوات قابمة لمتجديد.3ير التعميـ العالي والبحث العممي لمدة ثالث )تحدد قائمة أعضاء المجنة بقرار مف وز  :5المادة 
 يمكف المجنة إنشاء لجاف فرعية جيوية، كما يمكنيا دعوة خبراء، عند الحاجة. :6المادة 
 تجتمع المجنة مرتيف في السنة عمى األقل في دورة عادية بدعوة مف رئيسيا، كما يمكف أف تجتمع في دورة غير :7المادة 

 ( أعضائيا.2/3عادية بطمب مف وزير التعميـ العالي والبحث العممي أو مف رئيسيا أو مف ثمثي )
تعد المجنة نظاميا الداخمي وتصادؽ عميو في دورتيا األولى، وترسل نسخة منو إلى وزير التعميـ العالي والبحث  :8المادة 

 العممي.
ادية، وترسل االستدعاءات مصحوبة بجدوؿ األعماؿ وكل الوثائق يعد رئيس المجنة جدوؿ أعماؿ الدورات الع :9المادة 

 ( يوما عمى األقل قبل التاريخ المقرر لعقد الدورة. 15الضرورية لسير األشغاؿ إلى أعضاء المجنة خمسة عشرة )
تحرر مداوالت المجنة في محضر وتدوف في سجل خاص مرقـ ومؤشر عميو مف طرؼ الرئيس وترسل نسخة  :10المادة 

 عف المحضر إلى وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يضمف مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني الوصوؿ إلى الوثائق مف طرؼ المستعمميف مف خالؿ النظاـ  :11المادة 

 الوطني لمتوثيق عبر الخط.
لمرخص ليـ، تحت سمطة مدير يمـز رؤساء المخابر ومسؤولو المكتبات الجامعية والمستخدميف اآلخريف ا :12المادة 

المؤسسة الجامعية أو البحثية، كل واحد فيما يخصو، بتقديـ المساعدة ووضع التسييالت الضرورية تحت 
 تصرؼ المستعمميف الستعماؿ النظاـ الوطني لمتوثيق عبر الخط ) فتح الحسابات، التكويف(.

 نة المجنة.يتولى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني أما :13المادة 
 تقتطع مصاريف سير المجنة مف ميزانية تسيير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني. :14لمادة ا

 ، والمذكور أعاله.ؿ، المعد2012مايو سنة  14المؤرخ في  154يمغى القرار رقـ  :15المادة 
النشرة الرسمية  يىذا القرار الذي سينشر فيكمف األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق  :16المادة 

  لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2015 نوفمبر 03حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضّمن تنظيم طور الّتكوين 2015نوفمبر  04مؤّرخ في  1137 قرار رقم

 ويحّدد كيفيات تقييميا والتدّرج فييا راسات الطبّية الخاّصةلنيل شيادة الدّ 
 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف إحداث  1971ديسمبر سنة  03الموافق  1391شواؿ عاـ  15 المؤّرخ في 275-71 بمقتضى المرسـو رقـ -

 ،شيادة الدروس الطبية الخاصة
 والمتضّمف 2015 مايو سنة 14 الموافق 1436رجب عاـ  25مؤرخ في  15-125بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،أعضاء الحكومة، المعّدؿ تعييف
اّلذي  2013 جانفي سنة 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو الّتنفيذي رقـ  -

 ،يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 2011جويمية سنة  03 الموافق 1432شعباف عاـ  أّوؿ المؤّرخ في 236-11ـو الّتنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 ،القانوف األساسي لممقيـ في العمـو الطّبية والمتضّمف
تنظيـ االمتحاف الّنيائي لمحصوؿ عمى شيادة  والمتضـّ  1989فيفري سنة  25المؤرخ في  40وبمقتضى القرار رقـ  -

 ،ّصةالّدراسات الطبّية الخا



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  21    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

اّلذي يحّدد قائمة مقاييس شيادة الّدراسات الطّبية الخاّصة  1996أكتوبر سنة  22المؤّرخ في  152وبمقتضى القرار رقـ  -
 ،في العمـو الطّبية ومحتواىا

كيفيات تنظيـ الّدراسات في طور الّتكويف لنيل  والمتضّمف 2010ديسمبر  06مؤّرخ في  709 وبمقتضى القرار رقـ -
 ،سات الطبّية الخاّصة وتقييميا والتدّرج فيياشيادة الّدرا

اّلذي يحّدد قواعد تنظيـ وسير المّجاف البيداغوجية الجيوية  2012 مارس 26المؤّرخ في  91وبمقتضى القرار رقـ  -
 ،لمتخّصصات في العمـو الطّبية والمّجاف البيداغوجية الوطنية لمتخّصصات في العمـو الطّبية

 تنظيـ الّندوة الوطنية لعمداء كّميات الطّب وسيرىا. والمتضّمف 2013أفريل  03المؤّرخ في  241وبمقتضى القرار رقـ  -
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

ىذا ، والمذكور أعاله، ييدؼ 1971ديسمبر سنة  03المؤرخ في  275-71: تطبيقاألحكاـ المرسـو رقـ المادة األولى
وتحديد كيفيات  مف أجل نيل شيادة الّدراسات الطبّية الخاّصة القرار إلى تنظيـ الّدراسات في طور الّتكويف

 تقييميا والتدّرج فييا.
 الفصُل األّول

 في الّتنظيم والّتكوين
ُينّظـ الّتعميـ في طور شيادة الّدراسات الطّبية الخاصة في شكل سنوات بيداغوجّية يحّدد محتواىا ومّدتيا : 2ادة ــمــال

 ّرسمي لمتخّصص تبعا لألىداؼ البيداغوجية المسّطرة.اإلجمالّية في البرنامج ال
الجامعية –المقيميف تعميما نظريا وتطبيقيا وترّبصات عمى مستوى اليياكل االستشفائية  الّطمبة: يتضّمف تكويف 3ادة ــمــال

الوطنّية المصادؽ عمييا مف طرؼ المّجاف البيداغوجية الوطنية لمتخّصصات والّندوة  وىياكل الصّحة العمومية،
 لمعمداء.

 : يمكف أف يتضّمف الّتكويف تعميما مشتركا بيف عّدة تخّصصات.4ادة ــمــال
 تضمف الّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتخّصص تنظيـ الّتكويف.

لوطنية البيداغوجية ا ة: ُيحّدد برنامج الّدراسات الطّبية الخاصة لكّل تخّصص، بعد المصادقة عميو مف قبل الّمجن5ادة ــمــال
 لمتخّصص، بقرار مف وزيرالّتعميـ العالي والبحث العممي.

حسب كّل  ( سنوات وتحّدد،05( أو خمس )04: تحّدد مّدة الّتكويف في الّدراسات الطّبية المتخّصصة بأربع )6 ادةــمــال
 تخّصص، في الممحق الُمرفق بيذا القرار.

ـ بداية كّل سنة جامعية بطمب إلعادة الّتسجيل عمى مستوى كّمية الطّب يتوّجب عمى الّطالب المقيـ أف يتقدّ : 7 ادةــمــال
 المعنّية.

 03الموافق  1432 شعبافالمؤّرخ في أّوؿ  236-11مف المرسوـ الّتنفيذي رقـ  18مع مراعاة أحكاـ المادة  :8 ادةــمــال
كّل األنشطة المشّكمة لمّتكويف، والمذكور أعاله، يعتبر حضور الّدروس الّنظرية والّتطبيقية، و  2011جويمية 

 إجباريا لكّل طالب مقيـ مسّجل بانتظاـ.
 ال تثّبت الّسنة الجامعّية لمّطالب المقيـ عند:

 ( يوما30( أّياـ أو مبّررة يفوؽ مجموعيا ثالثيف )10كّل غيابات غير مبّررة يفوؽ مجموعيا عشرة )، 
 ( أيّ 03كّل غيابات غير مبّررة يفوؽ مجموعيا ثالثة )( أّياـ عف الّتعميـ الّنظرّي.05اـ أو مبّررة يفوؽ مجموعيا خمسة ) 

بعد موافقة  يمكف الّطالب المقيـ، ولدواٍع مبّررة، تجميد سنة دراسية قابمة لمّتجديد مّرة واحدة خالؿ مساره الّتكويني :9 ادةــمــال
 ص وعميد كّمية الطّب المعنّية.كّل مف رئيس مصمحة ميداف الترّبص والّمجنة البيداغوجية الجيوية لمتخّص 

 

 الفصُل الّثاني
 في الّتقييم والتدّرج

 

 تتـّ مراقبة المعارؼ والمؤّىالت خالؿ طور الّدراسات، كما يأتي:: 10ادة ــمــال
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 أّوال ـ خالل الّسنة األولى وعند نياية طور الّتكوين
ة الوطنّية لمعمداء بالّتعاوف مع المّجاف البيداغوجّية عبر إجراء امتحانات وطنّية اقصائّية وترتيبّية، تنّظميا الّندو 

 الوطنّية لمتخّصصات.
ذا اقتضت الّضرورة، يمكف اعتماد مركز امتحاف لكّل جية بتشكيمة  في حالة تسجيل عدد مرتفع مف المترّشجيف، وا 

 .تنبثق أساسا عف لجنة االمتحاف األصمّية وتتدّعـ بمساعديف
 المشترؾ، ذا طابع وطنّي. ة، بالّنسبة لمتخّصصات الموسومة بسنتيف مف الّتعميـيكوف امتحاف الّسنة الّثاني

 ثانيا ـ خالل الّسنوات البينّية
يعتمد الّتقييـ الّسنوي، ذي الّطابع اإلقصائي، عمى دفتر الّطالب المقيـ الخاص بالتخّصص المعني، المصادؽ عميو 

 عميو مف طرؼ رئيس الّمجنة البيداغوجّية الجيوّية لمتخّصص. مف ِقبل رئيس المصمحة أو مسؤوؿ الترّبص والموافق
 الّمجنة البيداغوجّية الوطنية لمتخّصص وثيقة لممتابعة البيداغوجّية، : يعتبر دفتر الطالب المقيـ المعّد مف ِقبل11ادة ــمــال

 إذ:
 أىداؼ الّتكويف يتضّمف، 
 الّطالب المقيـ تحقيقيا، والترّبصات ومختمف األنشطة  يبّيف بوضوح، كّما ونوعا، الّنشاطات اّلتي يتوّجب عمى

 ،االستشفائّية والجامعّية المنجزة خالؿ الّسنة الجامعّية
 يقّيد كّل المالحظات المتعّمقة بمواظبة الّطالب المقيـ ومؤّىالتو، 
 .يوّضح كيفيات تقييـ الّطالب المقيـ وتدّرجو 

( إلى 05األولى مف الّتكويف لنيل شيادة الّدراسات الطّبية الخاصة مف خمسة ) تتشّكل لّجاف االمتحاف لمّسنة :12ادة ــمــال
( أعضاء يتـّ سحبيـ عف طريق إجراء قرعة، عمى سبيل األولوّية، مف بيف األساتذة ذوي مصّف 09تسعة )

 مداء.األستاذّية مف ِقبل المّجاف البيداغوجية الوطنّية لمتخّصصات بالّتعاوف مع الّندوة الوطنّية لمع
 ( مف أعضائياعمى األقّل.03ثالثة ) بحضور تصّح اجتماعات لجنة االمتحاف

( أشير 03الّسنة الجامعية الجارية. تنّظـ دورة استدراكية في أجل ال يتعّدى ثالثة ) عقب ُتجرى االمتحانات
 ابتداء مف تاريخ اإلعالف عف نتائج الّدورة العادية.

 والّتطبيقية. ة لمتخّصص كيفيات إجراء االمتحانات الّنظريةتحّدد الّمجنة البيداغوجية الوطنيّ 
لممصادقة  متحانات الّسنة األولى مف الّتكويف لنيل شيادة الّدراسات الطّبية الخاصةإتخضع المشاركة في : 13ادة ــمــال

 لدفتر الّطالب المقيـ. المسبقة لمّسنة طبقا
لى الّسنة الّثالثة بالّنسبة ألطوار الّدراسة المتضّمنةُيعمف االنتقاؿ إلى الّسنة الّثا: 14ادة ــمــال سنتيف جذع مشترؾ  نية وا 

( في االمتحانيف، عمى أاّل تقّل 10/20بالحصوؿ عمى عالمة تعويضّية تساوي أو تفوؽ عشرة مف عشريف )
 (.08/20مف عشريف ) العالمة المتحّصل عمييا في كّل مف االمتحانيف عف ثمانية

 خالؿ ىذه األخيرة. عند الّدورة االستدراكية، ويفقده في حالة الّرسوب الّناجح فيو االمتحاف عالمةيحتفع المترّشح ب
المشترؾ، بإعادة الّسنة مّرة واحدة، ويتـّ  الّسنة األولى مف الّتكويف أو عند نياية الجذع ُيسمح لمّطالب المقيـ، خالؿ: 15ادة ــمــال

 ، عمى أف ُيسمح لو بإعادة اجتياز مسابقة االلتحاؽ بالّتكويف في اإلقامةإقصاؤه مف التخّصص في حالة تجاوز ذلؾ
 في حدود األحكاـ الّتنظيمّية سارية المفعوؿ.

 
 الّثالث الفصلُ 

 في نيل شيادة الّدراسات الطّبية الخاّصة
 لّدراسات الّطبية الخاّصة.ُيتّوج الّتكويف المتخّصص في العمـو الّطبية باختبار وطني مف أجل نيل شيادة ا: 16ادة ــمــال
الّتكويني باجتياز االختبار  لمّطمبة المقيميف اّلذيف أنيوا بنجاح جميع الوحدات البيداغوجية لمسارىـ ُيسمح فقط: 17ادة ــمــال

 الّنيائي لنيل شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة.
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لنيل شيادة الّدراسات الطّبية الخاّصة بقرار مف وزير الّتعميـ  ُتحّدد تشكيمة الّمجنة الوطنية لالختبار الّنيائي :18ادة ــمــال
العالي والبحث العممي بعد إجراء قرعة مف ِقبل رؤساء الّمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخّصصات بالّتعاوف مع 

 الّندوة الوطنّية لمعمداء.
الخاّصة امتحانا نظرّيا وامتحانا تطبيقيا، موزونيف  يتضّمف االختبار الّنيائي لنيل شيادة الّدراسات الّطبية: 19ادة ــمــال

 بنسب:
 50 %  لالمتحاف الّنظري، 
 50 % .لالمتحاف الّتطبيقي 

 يتضّمف االختبار الّنيائي لنيل شيادة الّدراسات الطبّية الخاّصة.: 20ادة ــمــال
 ( ساعات04( إلى أربع )02امتحانا نظرّيا مّدتو مف ساعتيف) مج الّرسمي لمتخّصص.بمجمل البرنا يتعّمق 
 ( ساعات04( إلى أربع )02امتحانا تطبيقّيا مّدتو مف ساعتيف ) بعممية فحص حقيقية أو عف طريق  يتعّمق

 المحاكاة لمريض أو دراسة ممّف عيادي )بالّنسبة لالختصاصات الطّبية ػ الجراحية(أو كّل ممارسة معادلٍة ذات
 ة البيداغوجّية الجيوّية لمتخّصص.مصادٍؽ عمييا مف ِقبل الّمحن صمة بالتخّصص،

ُتمنح شيادة الّدراسات الطّبية الخاّصة لكّل طالب مقيـ تحّصل عمى عالمة تساوي أو تفوؽ عشرة مف عشريف : 21ادة ــمــال
 ( في كّل مف االمتحانيف.10/20)

 يجب أف تتضّمف شيادة الّدراسات الطّبية الخاصة عنواف التخّصص.
ـ لفائدة الّطمبة المقيميف الّراسبيف في الّدورة العادية لالختبار دورة استدراكية خالؿ أجل ال يتجاوز ثالثة ُتنظ  : 22ادة ــمــال

 ( أشير ابتداء مف تاريخ إعالف نتائج الّدورة العادية.03)
االستدراكية، عند الّدورة  بعالمة االختبار المكتسب متحافيحتفع الّطمبة المقيموف الّراسبوف في الّدورة العادية لإل

 وفي حالة الّرسوب في ىذه األخيرة يتوّجب عمى المترّشح إعادة اجتياز االمتحانيف.
إثر الّدورة االستدراكّية وفي حالة الّتأجيل، ُيسمح لمّطالب المقيـ بالّتسجيل الجتياز اختبار الّدراسات الطّبية : 23ادة ــمــال

ا كانت مّدة الّدراسات المزاولة تفوؽ مّدة الّتكويف في الخاّصة سوى كمترّشح حرٍّ وذلؾ في حالة ما إذ
 التخّصص بأكثر مف سنة.

 الفصُل الّرابع
 أحكام ختامّية

 تسري أحكاـ ىذا القرار عمى:: 24ادة ــمــال
  2015/2016الّطمبة المقيميف المسّجميف في الّسنة األولى بعنواف الّسنة الجامعّية، 
 غير الّناجحيف في امتحانات  2014/2015لّسنة األولى بعنواف الّسنة الجامعّية الّطمبة المقيميف المسّجميف في ا

 االنتقاؿ إلى الّسنة الّثانية مف الّتكويف.
ينّظـ طور الّتكويف لنيل شيادة الّدراسات الطّبية الخاصة ويحّدد كيفيات تقييميا والتدّرج فييا، لفائدة الّطمبة : 25ادة ــمــال

 بقرار الحق مف وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي. 2015/2016قبل الّسنة الجامعّية المقيميف المسّجميف 
، 2010ديسمبر  06المؤّرخ في  709ُتمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار، السّيما أحكاـ القرار رقـ : 26ادة ــمــال

 والمذكور أعاله.
كويف العالييف، ومدراء المؤّسسات الجامعّية المعنّية، كّل فيما يخّصو، بتطبيق أحكاـ يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والتّ : 27ادة ــمــال

 اّلذي سينشر في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار
 

 2015نوفمبر  04حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                         
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 والمتضّمن تنظيم طور الّتكوين 2015نوفمبر  40مؤّرخ في  1137 ممحــق بالقرار رقم
 لنيل شيادة الّدراسات الطبّية الخاّصة ويحّدد كيفيات تقييميا والتدّرج فييا

 ـبّ ــــــــــطـــال
 مّدة الدراسة التخّصصات العدد
 سنوات 4 التخدير واإلنعاش 1
نعاش األطفاؿ 2  سنوات 4 التخدير وا 
 سنوات 4 الفيزياء الحيوية الطبية 3
 سنوات 4 طب األمراض القمبية 4
 سنوات 4 طب األمراض الجمدية والتناسمية 5
 سنوات 4 عمـ داء السكري وعمـ الغدد الصماء واألمراض األيضية 6
 سنوات 4 طب األوبئة والطب الوقائي 7
 سنوات 4 طب الكبد والجياز اليضمي 8
 سنوات 4 طب الدـ 9
 سنوات 5 طب أمراض النساء والتوليد 10
 سنوات 5 األمراض المعدية 11
 سنوات 5 الطب الداخمي 12
 سنوات 4 الطب الشرعي والقانوف الطبي واألخالقيات 13
 سنوات 4 الطب النووي والتصوير الجزئي 14
 سنوات 4 طب الرياضة 15
 سنوات 4 طب العمل 16
 سنوات 4 الطب الفيزيائي وا عادة التأىيل 17
 سنوات 4 طب األعصاب 18
 سنوات 4 طب الكمى 19
 سنوات 4 طب األوراـ السرطانية 20
 سنوات 4 طب العيوف  21
 سنوات 4 طب األذف واألنف والحنجرة 22
 سنوات 5 طب األطفاؿ 23
 سنوات 4 األمراض العقمية 24
 سنوات 4 األمراض العقمية لدى األطفاؿ 25
 سنوات 4 األمراض الصدرية والسل 26
 سنوات 4 األشعة واألمراض الصدريةالعالج ب 27
 سنوات 4 طب المفاصل 28
 سنوات 4 االنعاش الطبي 29

 

 التخّصصات األساسية
 

 مّدة الدراسة التخّصصات العدد
 سنوات 4 التشريح العاـ 01
 سنوات5 التشريح المرضي 02
 سنوات 5 الكيمياء الحيوية 03
 سنوات 5 الييمو بيولوجيا وحقف الدـ 04
 سنوات 4 مـو األنسجة واألجنة الوراثية العياديةع 05
 سنوات 5 عمـ المناعة 06
 سنوات 4 التصوير الطبي وعمـ األشعة 07



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  25    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 سنوات 5 عمـ الجراثيـ 08
 سنوات 5 عمـ الطفيميات 09
 سنوات 4 عمـ الصيدلة العيادية 10
 سنوات 4 ةالفيزيولوجية العيادية والفحص الوظيفي لمتمثيل الغذائي والتغذي 11
 سنوات 4 الفيزيولوجية العيادية والفحص الوظيفي لطب القمب والجياز التنفسي ولمنشاط 12
 سنوات 4 فيزيولوجية األعصاب العيادية والفحص الوظيفي لمجياز العصبي 13

 

 التخّصصات الجراحية
 

 مّدة الدراسة التخّصصات العدد
 سنوات 5 جراحة عامة 01
 واتسن 5 جراحة القمب 02
 سنوات 5 جراحة عظاـ الفؾ والوجو 03
 سنوات 5 جراحة األعصاب 04
 سنوات 5 جراحة العظاـ والرضوض 05
 سنوات 5 جراحة األطفاؿ 06
 سنوات 5 جراحة الصدر 07
 سنوات 5 جراحة الجياز البولي 08
 سنوات 5 جراحة األوعية 09
 سنوات 5 مـ الحروؽ الجراحة البالستيكية وا عادة التشكيل والتجميل وع 10

 
 

 التخّصصات الصيدالنية
 

 مّدة الدراسة التخّصصات العدد
 سنوات 4 الفيزياء الحيوية 01
 سنوات 4 عمـ األعشاب الطبية والنباتات الالزىرية 02
 سنوات 4 الكيمياء التحميمية 03
 سنوات 4 الكيمياء المعدنية 04
 سنوات 4 الكيمياء العالجية 05
 سنوات 4 جيا وعمـو األغذيةالييدرولو  06
 سنوات 4 عمـ األدوية 07
 سنوات 4 عمـ الصيدلية 08
 سنوات 4 عمـ الصيدلة الصيدالنية 09
 سنوات 4 عمـ التسمـ 10

 

 تخّصصات طّب األسنان
 

 مّدة الدراسة التخّصصات العدد
 سنوات 4 عمـ حفع األسناف وعالجيا 01
 سنوات 4 تقويـ األسناف 02
 سنوات 4 ألنسجة المدعمة لألسنافعمـ ا 03
 سنوات 4 عمـ األمراض وجراحة الفـ 04
 سنوات 4 تركيب األسناف 05

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  26    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1138 رقمقرار 
 بسيدي بمعباس اآللي لإلعالم العميا بالمدرسة قسم إحداث

 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -

 منػػػو،  14جييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة التو 
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2005ديسمبر سنة  29لموافق ا 1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمف 2014غشت سنة  25لموافق ا 1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  232-14وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

  المعدؿ، إلى مدرسة خارج الجامعة، اسبسيدي بمعب اآللي لإلعالـ العميا المدرسةتحويل 
، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 اه،ر والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  14عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31والمادة  ، المعدؿ والمتمـ،1999سنة 
، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدرسة 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 ، ويسمى أدناه " القسـ التحضيري".بسيدي بمعباس العميا لإلعالـ اآللي
 . بسيدي بمعباس تحت السمطة اإلدارية لمدير المدرسة العميا لإلعالـ اآللي يوضع القسـ التحضيري  :2المادة 
ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبارات وفق  :3المادة

 شروط يحددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
أعاله، لتحضيرىـ  3ف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة يضمف القسـ التحضيري تكوي :4المادة 

 . بسيدي بمعباس لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة العميا لإلعالـ اآللي
 تحدد برامج التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي. :5لمادة ا
الذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور  يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو: 6مادة ال

، نحو مؤسسات أخرى لمتعميـ العالي، طبقا بسيدي بمعباس الثاني الذي تضمنو المدرسة العميا لإلعالـ اآللي
 سبة وقابمة لمتحويل.لمتنظيـ المعموؿ بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا مكت

، بسيدي بمعباس يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لإلعالـ اآللي :7المادة 
 كل فيما يخصو بتنفيذ ىدا القرار.

 ا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ذينشر ى :8المادة 
 2015 نوفمبر 05حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1139 رقمرار ــــــق
 متجارةل العميا مدرسةالب قسم إحداث 

 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -

 منػػػو،  14ي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة التوجيي
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2005ديسمبر سنة  29افق المو  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمف 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  216-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 امعة،  إلى مدرسة خارج الج متجارةل العميا مدرسةالتحويل 
، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 اه ،ر والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتو 
الذي  2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  14عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05نفيذي رقـ مف المرسـو الت 31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
 مدرسةبالأعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ،  ، والمذكوريف2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 
 ، ويسمى أدناه " القسـ التحضيري" . متجارةل العميا

 . متجارةل العميا مدرسةاليوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير : 2المادة 
ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبارات وفق  :3المادة

 شروط يحددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
رىـ أعاله، لتحضي 3: يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة 4المادة 

 .متجارةل العميا مدرسةاللاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى 
 تحدد برامج التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي. :5المادة 
في مسابقة االلتحاؽ بالطور  الذي لـ ينجح يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو :6المادة 

، نحو مؤسسات أخرى لمتعميـ العالي، طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو، وتعد متجارةل العميا مدرسةالالثاني الذي تضمنو 
 األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة لمتحويل .

كل فيما يخصو بتنفيذ  ،متجارةل العميا مدرسةاليكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير : 7المادة 
 ىدا القرار .

  القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ا ذىينشر  :8المادة 
 2015 نوفمبر 05حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              
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 يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1140 رقمرار ــــــق
 التجارية العميا الدراسات بمدرسة قسم إحداث 

 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -

 منػػػو،  14التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمف 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  223-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 تحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،  
، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،اه ر الدكتو ظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة والمتضمف ن
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  14: عمال بأحكاـ المادة ولىالمادة األ 
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
ر إلى إنشاء قسـ، بمدرسة ، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرا2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 الدراسات العميا التجارية، ويسمى أدناه " القسـ التحضيري" .
 يوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير مدرسة الدراسات العميا التجارية.  :2المادة 
اس االختبارات وفق ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أس: 3 المادة

 شروط يحددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
أعاله، لتحضيرىـ  3يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة  :4المادة 

 لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى مدرسة الدراسات العميا التجارية.
 لتكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.تحدد برامج ا :5المادة 
الذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور  يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو :6المادة 

سات أخرى لمتعميـ العالي، طبقا لمتنظيـ المعموؿ الثاني الذي تضمنو مدرسة الدراسات العميا التجارية ، نحو مؤس
 بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة لمتحويل .

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية ، كل فيما  :7المادة 
 يخصو بتنفيذ ىدا القرار .

  القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. اذىينشر  :8المادة 
 2015 نوفمبر 05حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  29    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1141 رقمرار ــــــق
 العمومية لألشغال العميا الوطنية بالمدرسة قسم إحداث 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99 بمقتضى القانوف رقـ -

 منػػػو،  14التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 الحكومة، المعدؿ،تعييف أعضاء 
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمف 2008يوليو سنة  14الموافق  1429 رجب عاـ 11المؤرخ في  218-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 تحويل المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة،  
، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،اه ر الدكتو ادة الماستر وشيادة والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشي
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99 مف القانوف رقـ 14عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدرسة 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 .، ويسمى أدناه " القسـ التحضيري"ألشغاؿ العموميةالوطنية العميا ل
 يوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية.  :2المادة 
ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبارات وفق  :3 المادة

 ددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.شروط يح
أعاله، لتحضيرىـ  3: يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة  4المادة 

 لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة الوطنية لألشغاؿ العمومية.
 االنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.تحدد برامج التكويف ونظاـ التقييـ و : 5المادة 
الذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور  يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو :6المادة 

ميـ العالي، طبقا الثاني الذي تضمنو المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية ، نحو مؤسسات أخرى لمتع
 لمتنظيـ المعموؿ بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة لمتحويل .

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية ، كل : 7المادة 
 فيما يخصو بتنفيذ ىدا القرار .

  رار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الق اذىينشر  :8المادة 
 2015 نوفمبر 05حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  30    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1142 رقمرار ــــــق
 لمري  العميا الوطنية بالمدرسة قسم إحداث 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18في المؤرخ  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -

 منػػػو،  14التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمف 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،  
، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،ه ا ر الدكتو والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

أبريل  4الموافق  1419ة عاـ ذي الحج 18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  14عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدرسة 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 .لتحضيري"و يسمى أدناه " القسـ ا الوطنية العميا لمري،
 يوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير المدرسة الوطنية العميا لمري.  :2المادة 
ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبارات وفق : 3 المادة

 شروط يحددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
أعاله، لتحضيرىـ  3يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة  :4المادة 

 لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة الوطنية لمري.
 .تحدد برامج التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي :5المادة 
الذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور  يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو :6المادة 

الثاني الذي تضمنو المدرسة الوطنية العميا لمري، نحو مؤسسات أخرى لمتعميـ العالي، طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو، 
 لمتحويل . وتعد األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمري، كل فيما يخصو  :7المادة 
 بتنفيذ ىدا القرار .

  القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ا ذىينشر  :8المادة 
 2015 نوفمبر 05حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  31    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1143 رقمرار ــــــق
 الساحل  تييئة و البحر لعموم العميا الوطنية بالمدرسة قسم إحداث 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -

 منػػػو،  14التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمف 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  221-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 المعيد الوطني لعمـو البحر وتييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة،   تحويل
، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،اه ر الدكتو والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  14عمال بأحكاـ المادة المادة األولى: 
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدرسة 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 التحضيري" .الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل ، ويسمى أدناه " القسـ 
 يوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل.  :2المادة 
ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبارات وفق  :3 المادة

 لتعميـ العالي.شروط يحددىا سنويا الوزير المكمف با
أعاله، لتحضيرىـ  3: يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة 4المادة 

 لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة الوطنية لعموـ البحر وتييئة الساحل.
 حضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.تحدد برامج التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ بالقسـ الت :5المادة 
الذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور  يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو :6المادة 

، الثاني الذي تضمنو المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل،  نحو مؤسسات أخرى لمتعميـ العالي
 طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة لمتحويل .

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة  :7المادة 
 الساحل، كل فيما يخصو بتنفيذ ىدا القرار .

  ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرا اذىينشر  :8المادة 
 2015 نوفمبر 05حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              
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 يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1144 رقمرار ــــــق
 التطبيقي  واالقتصاد لإلحصاء العميا الوطنية بالمدرسة قسم إحداث 

 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99وف رقـ بمقتضى القان -

 منػػػو،  14التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ،تعييف 
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمف 2008يوليو سنة  14الموافق  1429جب عاـ ر  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واالحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،  
، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،اه ر الدكتو الماستر وشيادة  والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  14عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدرسة 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 صاء واالقتصاد التطبيقي، ويسمى أدناه " القسـ التحضيري".الوطنية العميا لإلح
 يوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.  :2المادة 
بارات وفق ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االخت :3 المادة

 شروط يحددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
أعاله، لتحضيرىـ  3: يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة 4المادة 

 لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.
 حدد برامج التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.ت :5المادة 
الذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور  يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو :6المادة 

ء واالقتصاد التطبيقي، نحو مؤسسات أخرى لمتعميـ العالي، الثاني الذي تضمنو المدرسة الوطنية العميا لإلحصا
 طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة لمتحويل.

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد  :7المادة 
 ما يخصو بتنفيذ ىدا القرار .التطبيقي، كل في

 القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ا ذىينشر  :8المادة 
 2015 نوفمبر 05حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              
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 يتضمن، 2015نوفمبر  05 في مؤرخ 1145 رقمرار ــــــق
 لمفالحة  العميا الوطنية بالمدرسة قسم إحداث 

 الي والبحث العممي،إّن وزير الّتعميم الع
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -

 منػػػو،  14التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمف 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  219-08التنفيذي  وبمقتضى المرسـو -

 تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،  
، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،اه ر الدكتو شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة  والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  14ة عمال بأحكاـ الماد المادة األولى:
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
سة ، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدر 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 الوطنية العميا لمفالحة، و يسمى أدناه " القسـ التحضيري".
 يوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.  :2المادة 
ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبارات وفق  :3 المادة

 يحددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.شروط 
أعاله، لتحضيرىـ  3يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة  :4المادة 

 لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
 النتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.تحدد برامج التكويف ونظاـ التقييـ وا :5المادة 
يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أوالذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور : 6المادة 

طبقا لمتنظيـ المعموؿ الثاني الذي تضمنو المدرسة الوطنية العميا لمفالحة، نحو مؤسسات أخرى لمتعميـ العالي، 
 بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة لمتحويل.

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة، كل فيما  :7المادة 
 يخصو بتنفيذ ىدا القرار.

  تعميـ العالي والبحث العممي.القرار في النشرة الرسمية لما ذىينشر  :8المادة 
 2015 نوفمبر 05حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الميسانس تأىيليتضمن ، 2015نوفمبر  10المؤّرخ في  1145رار رقم ــــــق
 ة معسكربجامع 2016-2015الجامعية  بعنوان الّسنةالمفتوحة 

 

 العالي والبحث العممي، إّن وزير الّتعميم
المتضّمف القانوف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
متضّمف الو  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
المتضّمف   2009سنة  جانفي 4الموافق  1430عاـ  محـر 7المؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 جامعة معسكر.إّنشاء 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015سنة  بريلأ  13المؤرخ في 167وبمقتضى القرار رقـ  -

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

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 طبقا لممحق ىذا القرار. ة معسكر،بجامع 2016–2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجػامعيػة  ميسانسالُتؤىل  :المـــادة األولـى
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي جامعة معسكريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  : 2المـــــادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2015 نوفمبر 05حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              

 ة معسكرجامع الميسانس: تأىيل ممحق
 2016-2015الّسنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 أ فنوف درامية فنوف العرض فنوف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  880 قرار رقم، يتمم ممحق ال2015نوفمبر  10المؤّرخ في  1146 رار رقمــــــق

 1بجامعة وىران 2016-2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية  الماسترتضّمن تأىيل الم
 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي
المتضّمف القانوف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 متّمـ،التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ وال
والمتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
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المتعمق بتنظيـ 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21المؤّرخ في  211-84رقـ  المرسـو وبمقتضى -
 عّدؿ والمتّمـ،الم ،وىراف وسيرىاجامعة 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية  الماستروالمتضّمف تأىيل  2015سنة أكتوبر  03المؤّرخ في  880وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1بجامعة وىراف  2016 – 2015
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 

والمتضّمف تأىيل  2015سنة أكتوبر  03المؤّرخ في  880القرار رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق  :ـىالماّدة األول
 .1 بجامعة وىراف  2016 – 2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية  الماستر

 ، عمى النحو التالي:2015سنة أكتوبر  03المؤّرخ في  880القرار رقـ يتمـ ممحق  : 2الماّدة 
 

 طبيعة التخصص الفــرع دانالمي
 أ عمـو جنائية شريعة-عمـو إسالمية  عمـو إنسانية واجتماعية

 ............................................"الباقي بدون تغيير" ....................................
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1افوىر يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 3الماّدة 

  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2015 نوفمبر 10حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن مطابقة التكوينات2015نوفمبر  10مؤّرخ في  1147رقم رار ــــــق
 ميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الطارف في ميدان "آداب ولغات أجنبية"في ال

 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف القانوف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، التوجييي لمتعميـ العالي،
، المتضّمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في 125 -15لمرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ا -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
المتضّمف  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
المتضّمف  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في  242-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة الطارؼ،
المحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 حيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،صال
المتضّمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2009جويمية  1المؤّرخ في  172وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الطارؼ، 2010 – 2009
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اف السنة الجامعية المتضّمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنو  2011سبتمبر  04المؤّرخ في  531وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة الطارؼ، 2012 – 2011

المتضّمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات  2011نوفمبر  03المؤّرخ في  712وبمقتضى القرار رقـ  -
 لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

اغوجية الوطنية لمميداف والمحدد المتضّمف إنشاء المجنة البيد 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات ليسانس  2013جويمية  28المؤّرخ في  500وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعّدؿ، «آداب ولغات أجنبية»ميداف 

الذي يحدد مدونة الفروع لميداف " آداب ولغات أجنبية " لنيل  2014جويمية  15المؤّرخ في  498وبمقتضى القرار رقـ  -
 شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لألمناء الدائميف لمندوات الجيوية،  -
 ،2014ديسمبر  04و 03ي بمعباس بتاريخ المتضّمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس، المنعقد بجامعة سيد

وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية" المتضّمف إعداد مرجع تخصصات  -
 ،2015جانفي  11الميسانس المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ 

ولغات أجنبية"، المتضّمف دراسة مطابقة تكوينات  وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب -
الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف، المنعقد بجامعة 

 .2015جواف  14بومرداس بتاريخ 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

ي الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ، في ميداف "آداب : ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات فالمادة األولى
  ولغات أجنبية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 ال تسري أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدي المشترؾ. :2المادة 
تخصصات الميسانس، عبر نظاـ المعابر. و في ىذه  يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع

الحالة، فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا، تعتبر ُمكتسبة وُتحوؿ في المسار الجديد المتبع مف طرؼ 
الطالب، بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في 

 ية المعنية.المؤسسة الجامع
 :ُتمغى التخصصات في ليسانس ميداف "آداب ولغات أجنبية"، المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ، بموجب :3المادة 

 ،2009جويمية  1المؤّرخ في  172القرار رقـ  -
 .2011سبتمبر  04المؤّرخ في  531القرار رقـ  -

 .2016-2015يسري مفعوؿ ىذا القرار ابتداًء مف السنة الجامعية  :4المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼ، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :5المادة 

  سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2015 نوفمبر 10حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة :ممحق

 ولغات أجنبية "في ميدان " آداب  بعنوان جامعة الطارف
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لغة انجميزية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015أوت  05المؤرخ في  634 تمم ممحق القرار رقمي، 2015نوفمبر  10 مؤّرخ فيال 1148 رقمرار ــــــق
 "آداب ولغات أجنبية"في ميدان معسكر بعنوان جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة المتضمن

 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف القانوف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، التوجييي لمتعميـ العالي،
والمتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
والمتضّمف إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 معسكر،جامعة 
المحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بعنواف جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةوالمتضمف  2015أوت  05لمؤرخ في ا 634القرار رقـ وبمقتضى  -

 ،  «آداب ولغات أجنبية»ميداف  معسكر في
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

المذكور أعاله والمتضمف ،2015أوت  05المؤرخ في  634 رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار :المادة األولى
 ." آداب ولغات أجنبية " ميداف  معسكر فيبعنواف جامعة  التكوينات في الميسانس المؤىمةمطابقة 

 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في  634 يتمـ ممحق القرار رقـ  :2المادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية

 ..................................."الباقي بدون تغيير......................"........................
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي معسكريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.س
 2015 نوفمبر 10حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015أوت  05المؤرخ في  526 تمم ممحق القرار رقمي، 2015نوفمبر  10 مؤّرخ فيال 1149 رار رقمــــــق

 "لغة و أدب عربي "في ميدان  الشمفبعنوان جامعة  ؤىمةمطابقة التكوينات في الميسانس الم المتضمن
 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف القانوف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي لمتعميـ العالي،المعّدؿ والمتّمـ،
المتضمف و  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤّرخ في 125 -15ي رقـ وبمقتضى المرسـو الرئاس -

 تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ،
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ والمتّمـ،و 
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08لمرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -
 المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،ي
بعنواف جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةوالمتضمف  2015أوت  05المؤرخ في  526القرار رقـ وبمقتضى  -

 "لغة و أدب عربي"،في ميداف الشمف 
أدب عربي"، المتضمف دراسة مطابقة تكوينات وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة و  -

الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية، مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف، المنعقد بجامعة 
 .2015جواف  22بتاريخ  2الجزائر 

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

المذكور أعاله والمتضمف ،2015أوت  05المؤرخ في  526 ـرق ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار :المادة األولى
 ."لغة و أدب عربي"في ميداف  الشمف بعنواف جامعة  مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة

 ، عمى النحو التالي:2015أوت  05المؤرخ في 526 يتمـ ممحق القرار رقـ  :2المادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 لغة وأدب عربي

 أ نقد و مناىج سات نقديةدرا
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية

 أ أدب جزائري  دراسات أدبية
 أ نقد و دراسات أدبية

 ..............................."........الباقي بدون تغيير......"................................
، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي الشمفف ومدير جامعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليي :3المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.س
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 نيتضم، 2015نوفمبر  10مؤرخ في  1150رقم قـــرار 
 إنشاء القسم المكون لكمية الطب لدى جامعة بشار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف  ،2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ار، المعدؿ والمتمـ،بش إنشاء جامعة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
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 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 34تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
 ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء القسـ المكوف 2003غشت سنة  23الموافق 

 بشار. جامعة –لكمية الطب 
 القسـ التالي: -بشار جامعة – ينشأ لدى كمية الطب: 2ادة ــمــال

 .قسـ الطب 
دة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا اكل مف الس: يكمف 3ادة ــمــال

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 يتضمن ،2015نوفمبر  10مؤرخ في  1151ر رقم قـــرا
 إنشاء القسم المكون لكمية الطب لدى جامعة األغواط

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
، 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01ضى المرسـو التنفيذي رقـ وبمقت -

 والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ.
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34امعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الج
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  ة األولى:الماد

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء القسـ المكوف 2003غشت سنة  23الموافق 
 .-األغواط  جامعة –لكمية الطب 

 القسـ التالي: -األغواط  جامعة – ينشأ لدى كمية الطب: 2المادة 
 .قسـ الطب 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا األغواطدة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ا: يكمف كل مف الس3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 يتضمن ،2015نوفمبر  10مؤرخ في  1152قـــرار رقم 
 إنشاء االقسم المكون لكمية الطب لدى جامعة ورقمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
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، 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ورقمة، المعدؿ والمتمـ. والمتضمف إنشاء جامعة

 2003غشت سنة  23الموافق  1424ة عاـ جمادى الثاني 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 العالي و البحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ

 

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى 
، المعدؿ والمتمـ، و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء القسػـ 2003غشت سنة  23الموافق 

 ورقمة. جامعة –ف لكمية الطب المكو 
 القسـ التالي: -جامعة ورقمة  – ينشأ لدى كمية الطب: 2ادة ــمــال

 .قسـ الطب 
دة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ا: يكمف كل مف الس3ادة ــمــال

 ميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتع
 2015نوفمبر  10حرر بالجزائر في                                                                                        

 بحث العمميوزير التعميم العالي وال                                                                                         
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 يتضمن ،2015نوفمبر  10مؤرخ في  1153قـــرار رقم 

 إنشاء األقسام المكونة لمعيد التكنولوجيا لدى جامعة ورقمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2015سنة  مايو 14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210 -01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ورقمة، المعدؿ والمتمـ. والمتضمف إنشاء جامعة
 2003غشت سنة  23الموافق  1424 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -

 منو، 58الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العا
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  58طبقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ 2003غشت سنة  23الموافق 

 .جامعػة ورقمة-لتكنولوجيا المكونة لمعيد ا
 األقساـ التالية: -جامعػة ورقمة  –تنشأ لدى معيد التكنولوجيا : 2ادة ــمــال

 ،قسـ اليندسة التطبيقية 
 .قسـ المانجمنت 
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يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا : 3ادة ــمــال
 رار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الق
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 يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2015نوفمبر  10مؤرخ في  1154قـــرار رقم 
 لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة ورقمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15مرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ال -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ورقمة، المعدؿ والمتمـ. والمتضمف إنشاء جامعة
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -

 منو، 58المتمـ، السيما المادة لخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد ا
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  58طبقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى

لمذكور أعاله،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ ، المعدؿ والمتمـ، وا2003غشت سنة  23الموافق 
 جامعػة ورقمة.-المكونة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 األقساـ التالية: -جامعػة ورقمة  – تنشأ لدى معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: 2ادة ــمــال
 ،قسـ نشاطات التربية البدنية والرياضية 
 .قسـ التدريبات الرياضية 

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا : 3ادة ــمــال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة، 2015نوفمبر  10رخ في مؤ  1155قـــرار رقم 
 لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
و المتضمف  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عاـ  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،أعضاء الحكومةتعييف 
 الذي 2005ديسمبر سنة  29 الموافق 1426ذي القعدة عاـ  27 في المؤرخ 500-05 رقـ تنفيذيال المرسـو وبمقتضى -

 منو، 31 المادة السيما وسيرىا، بتنظيميا الخاصة القواعػد المدرسة خارج الجامعة و ميػاـ يحدد
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 2011غشت سنة 22 الموافق 1432ـ عارمضاف  22 في المؤرخ 301-11رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -
 والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألغواط.

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1426ذي القعدة عاـ  27 في المؤرخ 500-05 رقـ التنفيذي المرسـو مف 31 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
لممدرسة  المكونػة األقسػاـ إنشػاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور ،2005ديسمبر سنة  29 الموافق

 باألغواط.  ةالعميا لألساتذ
 :ةالتالياألقساـ  –باألغواط   ةالمدرسة العميا لألساتذ لدى تنشأ:  2 المادة

 ،قسـ العمـو الطبيعية 
 ،قسـ الفيزياء 
 ،قسـ الرياضيات 
 ،قسـ المغة الفرنسية 
 ،قسـ المغة اإلنجميزية 
 والفمسفة. قسـ المغة العربية 

 القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل ،المدرسة مدير والعالييف  التكويفالعاـ لمتعميـ و  مديرال ةداالس مف كل كمفي :3المادة 
  .والبحث العممي العالي لمتعميـ الرسمية ةالنشر  في سينشر الذي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن إحداث2015نوفمبر  12مؤرخ في   1156رقم قـــرار 
 قسم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

 

 ي والبحث العمميإن وزير التعميم العال
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -

 منػػػو،  14التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
المتضمف و  2015سنة ايو م 14 الموافق 1436عاـ  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ،تعييف 
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو ال -

 ،هوالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتورا 
، والمتضمف 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  400-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 درسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،  إنشاء م
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
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أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99انوف رقـ مف الق 14عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدرسة 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 المتعددة التقنيات بقسنطينة، ويسمى أدناه " القسـ التحضيري".الوطنية 
 يوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.  :2المادة 
ات وفق ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبار  :3 المادة

 شروط يحددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
أعاله، لتحضيرىـ  3يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة  :4المادة 

 لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
 التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.تحدد برامج  :5المادة 
يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أوالذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور  :6المادة 

نة ، نحو مؤسسات أخرى لمتعميـ العالي، طبقا الثاني الذي تضمنو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطي
 لمتنظيـ المعموؿ بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة لمتحويل .

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،  :7المادة 
 ار .كل فيما يخصو بتنفيذ ىدا القر 

 ينشر ىدا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :8المادة 
 2015نوفمبر  12حرر بالجزائر في                                                                                                              
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 ، يتضمن إحداث2015نوفمبر  12مؤرخ في  1157رقم قـــرار 

 بالجزائر قسم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -

 منػػػو، 14التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
المتضمف و  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عاـ  رجب 25في المؤرخ  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ،تعييف 
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31مادة الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما ال
، والمتضمف 2008جويمية سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215- 08وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
، 2008 غشت سنة 19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،هوالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتورا 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 :تــييأ اـــرر مـــــقـي
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أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  14عمال بأحكاـ المادة المادة األولى: 
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدرسة ، والمذكوريف أعاله2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 " القسـ التحضيري".الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، ويسمى أدناه 
 يوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر. :2المادة 
مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبارات وفق  ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق :3 المادة

 شروط يحددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
أعاله، لتحضيرىـ  3يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة  :4المادة 

 المتعددة التقنيات بالجزائر.لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة الوطنية 
 تحدد برامج التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.: 5المادة 
يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو الذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور  :6المادة 

لذي تضمنو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، نحو مؤسسات أخرى لمتعميـ العالي، طبقا الثاني ا
 لمتنظيـ المعموؿ بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة لمتحويل .

ة التقنيات بالجزائر، يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعدد :7المادة 
 كل فيما يخصو بتنفيذ ىدا القرار.

 ينشر ىدا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :8المادة 
 2015وفمبر ن 12حرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن إحداث2015 نوفمبر 12مؤرخ في  1158رقم قـــرار 

 قسم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -

 منػػػو،  14دة التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما الما
المتضمف و  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عاـ  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ،تعييف 
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 31ة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة الذي يحدد مياـ المدرس
، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،هوالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتورا 
، 2012أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذى الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12ـ التنفيذي وبمقتضى المرسو  -

 والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة تقنيات بوىراف،  
الذي  2013يناير سنة  30لموافق ا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  45    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 

أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  14عمال بأحكاـ المادة المادة األولى: 
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05ـو التنفيذي رقـ مف المرس 31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدرسة 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، ويسمى أدناه " القسـ التحضيري".
 لمدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف. يوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية  :2المادة 
ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبارات وفق  :3 المادة

 شروط يحددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
أعاله، لتحضيرىـ  3ب الشروط المحددة في المادة يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حس :4المادة 

 لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.
 تحدد برامج التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي. :5المادة 
لب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو الذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور يعاد توجيو الطا :6المادة 

الثاني الذي تضمنو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، نحو مؤسسات أخرى لمتعميـ العالي، طبقا لمتنظيـ 
 المعموؿ بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة لمتحويل .

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، كل  :7ادة الم
 فيما يخصو بتنفيذ ىدا القرار .

  ينشر ىدا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :8المادة 
 2015نوفمبر  12حرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن إحداث2015نوفمبر  12مؤرخ في  1159رقم قـــرار 

 قسم بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة 4وافق الم 1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -
 منػػػو،  14التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

المتضمف و  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عاـ  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -
 أعضاء الحكومة، المعدؿ،تعييف 

، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05قـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي ر  -
 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 

، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،هضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتورا والمت

، والمتضمف 2009غشت سنة 10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -
 إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،  

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
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أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99مف القانوف رقـ  14عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31عدؿ والمتمـ، والمادة ، الم1999سنة 
، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدرسة 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 .، ويسمى أدناه " القسـ التحضيري"الوطنية العميا لممناجـ والمعادف
 ـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.يوضع القس: 2المادة 
ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبارات وفق  :3 المادة

 .شروط يحددىا سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي
أعاله، لتحضيرىـ  3يري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة يضمف القسـ التحض :4المادة 

 لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.
 ي.تحدد برامج التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العال :5المادة 
يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو الذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور  :6المادة 

الثاني الذي تضمنو المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف، نحو مؤسسات أخرى لمتعميـ العالي، طبقا لمتنظيـ 
 مكتسبة وقابمة لمتحويل.المعموؿ بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا 

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف، كل  :7المادة 
 فيما يخصو بتنفيذ ىدا القرار.

  ينشر ىدا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :8المادة 
 2015نوفمبر  12حرر بالجزائر في                                                                                                              

 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                                             
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن إحداث2015نوفمبر  12مؤرخ في  1160رقم قـــرار 

 قسم بالمدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

، والمتضمف القانوف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05- 99بمقتضى القانوف رقـ  -
 منػػػو،  14التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

المتضمف و  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عاـ  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -
 لحكومة، المعدؿ،أعضاء اتعييف 

، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 31الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 

، 2008غشت سنة  19، الموافق 1429ف عاـ شعبا 17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،هوالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتورا 

، والمتضمف 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  399-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -
 ا بقسنطينة،  إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجي

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  47    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 

أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18 المؤرخ في 05-99مف القانوف رقـ  14عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ذي القعدة  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  31، المعدؿ والمتمـ، والمادة 1999سنة 
، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىدا القرار إلى إنشاء قسـ، بالمدرسة 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426عاـ 

 .نطينة، ويسمى أدناه " القسـ التحضيري"عميا لمبيوتكنولوجيا قسالوطنية ال
 يوضع القسـ التحضيري تحت السمطة اإلدارية لمدير المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينة. :2المادة 
ينظـ االلتحاؽ بالقسـ التحضيري عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادات و/ أو عمى أساس االختبارات وفق : 3 المادة

 سنويا الوزير المكمف بالتعميـ العالي.شروط يحددىا 
أعاله، لتحضيرىـ  3يضمف القسـ التحضيري تكويف الطمبة المقبوليف حسب الشروط المحددة في المادة  :4المادة 

 لاللتحاؽ بالطور الثاني المضموف لدى المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينة.
 تقييـ واالنتقاؿ بالقسـ التحضيري بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.تحدد برامج التكويف ونظاـ ال: 5المادة 
يعاد توجيو الطالب الذي لـ يتمكف مف متابعة التكويف التحضيري أو الذي لـ ينجح في مسابقة االلتحاؽ بالطور  :6المادة 

سات أخرى لمتعميـ العالي، طبقا الثاني الذي تضمنو المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينة ، نحو مؤس
 لمتنظيـ المعموؿ بو، وتعد األرصدة المحصل عمييا مكتسبة وقابمة لمتحويل .

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينة ،  :7المادة 
 كل فيما يخصو بتنفيذ ىدا القرار.

  ينشر ىدا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :8دة الما
 2015نوفمبر  12حرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ في 295يعدل القرار رقم ، 2015ر نوفمب 15مؤرخ في  1161قـــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة 2015جوان  23
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ، والمتضمف2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ،ؿ، المعدمةتعييف أعضاء الحكو 

، 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273 -01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 2والمتضمف  إنشاء جامعة  قالمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

، 2003غشت سنة  23افق المو  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

الذي ، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث

 إدارة جامعة قالمة. ألعضاء مجمس الذي يحدد القائمة االسمية، 2015جواف  23المؤرخ في  295وبمقتضى القرار رقـ  -
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 

محدد في  ىوأعاله، كما  والمذكػور ،2015جواف  23المؤرخ في  295يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 لممحق بيذا القرار.الجدوؿ ا

  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2015نوفمبر  15حرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                       
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة 
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة و المقب اإلسم
 ير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوز  رئيس جناف عبد المجيد 
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ريزي عبد المجيد
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو دريس عبد الكريـ
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري  عضو عثماني المأموف 
 لوزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةممثل ا عضو بف نادر سميـ

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو مرادي دمحم رضا
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بف بوريش عبد الكريـ 

 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ  عضو بف زديرة وحيد
 عدؿ ممثل الوزير المكمف بال عضو جندلي بوجمعة
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو خالفة سميماف

 ممثل الوالي عضو  يازة منور
 

 "..............................................بدون تغيير والباقي...................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2013ماي  7المؤرخ في  344، يعدل قرار رقم 2015نوفمبر  15مؤرخ في  1162رقم قـــرار 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

    ، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ،ؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعد

الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منػػػو، 10يحدد ميػػاـ المدرسػػػػة خػػارج الجامعػة والقواعػػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا، السيمػا المػػادة 

والمتضمف  2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
 تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،

 الذي 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية  2013ماي  7المؤرخ في  344وبمقتضى القرار رقـ  -
 العميا لإلعالـ اآللي.

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد بالجدوؿ 2013ماي  7ؤرخ في الم 344: يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى
 الممحق بيذا القرار.
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 ليقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآل
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم و المقب
 البحث العممي،الوزير المكمف بالتعميـ العالي و ممثل  رئيسا ادمحم مستغانمي 

 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوشارب رابح
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوعالـ هللا دمحم
 المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،  ممثل الوزير عضو عيوني زينب
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو قندوزي جازية
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو صديق دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عمواني اكـر

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو جيداؿ حساف 

 ممثل الوزير المكمف بالبريد  وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ. عضو زاويدي دمحم
 

 "....................................والباقي بدون تغيير.............................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2013مارس  4 المؤرخ في 123يعدل القرار رقم ، 2015نوفمبر  16مؤرخ في  1163قـــرار رقم 
 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة البويرة.

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ء الحكومة، المعدؿ،تعييف أعضا
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف  ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14ي المؤرخ ف 241-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، إنشاء جامعة البويرة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ االجتماعية 2013مارس  4المؤرخ في  123وبمقتضى القرار رقـ  -

 واإلنسانية االجتماعية لدى جامعة البويرة.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2013مارس  4المؤرخ في  123مف القرار رقـ  2: تعدؿ المادة المادة األولى
 األقساـ التالية: -جامعة البويرة  –تنشأ لدى كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية  :2"المادة 
 ،قسـ عمـ النفس وعمـو التربية 
 ،قسـ عمـ االجتماع 
 ،قسـ التاريخ 
 ،قسـ الفمسفة 
 ".قسـ الشريعة 
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كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرة،: 2ادة ــمــال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2015نوفمبر  16حرر بالجزائر في                                                                                         
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2010وفمبر ن 28المؤرخ في  684يتمم القرار رقم ، 2015نوفمبر  16مؤرخ في  1164قـــرار رقم 
 سكيكدة والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية لدى جامعة

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 لمعدؿ،تعييف أعضاء الحكومة، ا
، 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 سكيكدة، المعدؿ والمتمـ. والمتضمف إنشاء جامعة
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34د ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحد
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو االجتماعية 2010نوفمبر  28المؤرخ في  684وبمقتضى القرار رقـ  -

 والعمـو اإلنسانية لدى جامعة سكيكدة.
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010نوفمبر  28المؤرخ في  684مف القرار رقـ  2: تتمـ المادة المادة األولى
 األقساـ التالية: -جامعة سكيكدة  –تنشأ لدى كمية العمـو االجتماعية والعمـو اإلنسانية  :2"المادة 
 ،قسـ العمـو اإلنسانية 
 ،قسـ العمـو االجتماعية 
 ،قسـ عمـ النفس 
 قسم عموم اإلعالم واالتصال". 

كيكدة ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة س: 2ادة ــمــال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2010نوفمبر  28في المؤرخ  679يتمم القرار رقم ، 2015نوفمبر  16مؤرخ في  1165قـــرار رقم 
 سكيكدة لكمية العموم لدى جامعة والمتضمن إنشاء األقسام المكونة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
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، 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 سكيكدة، المعدؿ و المتمـ. و المتضمف إنشاء جامعة

 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 34قواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة وال

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو لدى جامعة  2010مبر نوف 28المؤرخ في  679وبمقتضى القرار رقـ  -
 سكيكدة.

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010نوفمبر  28المؤرخ في  679مف القرار رقـ  2: تتمـ المادة المادة األولى
 تالية:األقساـ ال -جامعة سكيكدة  –تنشأ لدى كمية العمـو   :2"المادة 

 ،قسـ عمـو االمادة 
 ،قسـ الرياضيات 
 ،قسـ اإلعالـ اآللي 
 ،قسـ عمـو الطبيعة والحياة 
 ،قسـ العمـو الفالحية 
 ،قسـ الفيزياء 
 ".قسـ الكيمياء 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتك:  2ادة ــمــال
 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القر 
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  2012ديسمبر  13المؤرخ في  462ر رقم ، يتمم القرا2015نوفمبر  16 في مؤرخ 1166رقم قـــرار 
 المسيمة جامعة لدىاإلنسانية واالجتماعية  العموم لكمية المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ،تعيي
 2001سبتمبر  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01و بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 
 2003سنة  غشت 23الموافق    1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسانية 2012ديسمبر  13المؤرخ في  462مقتضى القرار رقـ وب -

 واالجتماعية لدى جامعة المسيمة. 
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 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 :، والمذكور أعاله كما يأتي2012ديسمبر  13المؤرخ في  462مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ - جامعة المسيمة –العمـو اإلنسانية واالجتماعية  كمية لدى تنشأ: 2 المادة"  

 ،قسـ عمـ النفس 
  عمـ االجتماعقسـ، 
  التاريخقسـ، 
  الفمسفة،قسـ 
 ،قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ 
 ".قسـ العمـو اإلسالمية 

ويف العالييف ومدير جامعة المسيمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتك :2لمادة ا
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
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   2010فيفري  24المؤرخ في  50، يعدل القرار رقم 2015نوفمبر  16في  مؤرخ 1167رقم قـــرار 
 المسيمة جامعة لدىالرياضيات واإلعالم اآللي  لكمية المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436ب عاـ رج 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
و  2001سبتمبر  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 
 2003سنة  غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24ؤرخ في الم 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 د صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،يحد
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي  2010فيفري  24المؤرخ في  50رقـ  وبمقتضى القرار -

 لدى جامعة المسيمة. 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:  2010فيفري  24المؤرخ في  50مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ - جامعة المسيمة –الرياضيات واإلعالـ اآللي  كمية لدى تنشأ: 2 المادة"  

  الرياضياتقسـ، 
  اإلعالـ اآللي ."قسـ 

يما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمة، كل ف :2لمادة ا
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
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  2010فيفري  24المؤرخ في  52، يتمم القرار رقم 2015نوفمبر  16في  مؤرخ 1169رقم قـــرار 
 المسيمة جامعة لدىلمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و  2015مايو سنة  14الموافق  1436عاـ رجب  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2001سبتمبر  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 
 2003سنة  غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24في  المؤرخ 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 58والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،يحدد ص
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات 2010فيفري  24المؤرخ في  52وبمقتضى القرار رقـ  -

 البدنية والرياضية لدى جامعة المسيمة. 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010فيفري  24المؤرخ في  52مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة

 :التالية األقساـ - جامعة المسيمة – معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى تنشأ: 2 المادة"  
 ،قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي 
  النشاط الرياضي المكيفقسـ، 
  التدريب الرياضيقسـ، 
  التربية البدنية،قسـ 
 ـ اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي."قس 

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :2لمادة ا
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  
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 الذي  2013نوفمبر  18المؤرخ في  894، يعدل قرار رقم 2015نوفمبر  16مؤرخ في  1170رقم قـــرار 
 عدليحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء و االقتصاد التطبيقي، الم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد
الذي  2005 ديسمبر سنة 29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منػػػو، 10يحدد ميػػاـ المدرسػػػػة خػػارج الجامعػة والقواعػػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا، السيمػا المػػادة 
والمتضمف  2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 مدرسة خارج الجامعة،تحويل المعيد الوطني لمتخطيط و اإلحصاء إلى 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
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ارة المدرسة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إد 2013نوفمبر  18المؤرخ في  894وبمقتضى القرار رقـ  -
 الوطنية العميا لإلحصاء و االقتصاد التطبيقي،المعدؿ.
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

والمذكور أعاله، كما ىو  ؿ، المعد2013نوفمبر  18المؤرخ في  894يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

  النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في : 2المادة 
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء و االقتصاد التطبيقي 

 :المنتخبيناألعضاء  -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 مالية السوؽ و حساب المخاطرة، ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عضو خير قدور
 التطبيقي واالقتصاد القياسي،  ءممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اإلحصا عضو سواؾ فاطمة الزىرة
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ، عضو قشي جماؿ الديف

 رؾ،ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ التعميـ المشت عضو حريزي رتيبة 
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف، عضو سويسي بمقاسـ 
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو حراش براىيـ 
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو رواكسي خالد

 ممثل منتخب عف الموظفيف االدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بوخامس يوسف
 ممثل منتخب عف الموظفيف االدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو الديف كزيـ فتح

 ممثمة منتخبة عف الطمبة، عضو خير الديف اميمة
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو عميمي إبراىيـ

 ".......................................... والباقي بدون تغيير................................ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2014جوان  10المؤرخ في  370يعدل قرار رقم ، 2015نوفمبر  16مؤرخ في   1171قمر قـــرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،     2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،ؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعد
الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منػػػو، 10ػا المػػادة يحدد ميػػاـ المدرسػػػػة خػػارج الجامعػة والقواعػػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا، السيم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  255-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في العمـو و التقنيات بتممساف،
الذي  2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2014جواف  10المؤرخ في  370وبمقتضى القرار رقـ  -

 التحضيرية في العمـو و التقنيات بتممساف.
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
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والمذكور أعاله، كما ىو  ؿ، المعد2014جواف  10المؤرخ في  370حق بالقرار رقـ يعدؿ الجدوؿ المم المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2015نوفمبر  16حرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 درسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسانقائمة أعضاء مجمس إدارة الم

 :المنتخبيناألعضاء  -1
 القطاع الصفة االسم و المقب
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مصف األستاذية، عضو بف عالؿ رفيق

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو مميكي فؤاد
 ة المساعديف،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذ عضو بف ىامل عبد الحميد

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات، عضو مختاري احمد
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات، عضو بقدور فيصل

 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بمحسكة بف عمي مصطفى
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو حسنيو وليد

 .............................. والباقي بدون تغيير .........................................."" ..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي  2013مارس  21المؤرخ في  212، يعدل قرار رقم 2015نوفمبر  16مؤرخ في   1172رقمقـــرار 
 لمتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران، المعديحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد
الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27ي المؤرخ ف 500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منػػػو، 10يحدد ميػػاـ المدرسػػػػة خػػارج الجامعػة والقواعػػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا، السيمػا المػػادة 
مف والمتض 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  213-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 تحويل المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية و العمراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2013مارس  21المؤرخ في  212وبمقتضى القرار رقـ  -

 المتعددة العمـو لميندسة المعمارية و العمراف،المعدؿ.
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 

و ، والمذكور أعاله، كما ىؿ، المعد2013مارس  21المؤرخ في  212يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى: 
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2015نوفمبر  16حرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 طاىر حجارستاذ األ                                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية و العمران
 :المعينيناألعضاء  -1

 القطاع الصفة المقبم و االس
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، رئيسا ايت زاي عبد الحكيـ

 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو لونيس دمحم
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو معيوؼ رابح

 المينييف،  ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ عضو عودار نورالديف
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بف ساسي قدور

 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو بنزادي فريدة
 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فممثمة الوزير المكم عضو بعوش فتيحة ليمى

 مكمف باألشغاؿ العمومية،ممثل الوزير ال عضو محيوز حكيـ 
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية، عضو بوزبيد طارؽ 

 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو مخموؼ نايت سعادة
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة. عضو سراي عبدالحميـ

 . والباقي بدون تغيير .........................................."...............................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي 2015فيفري  01المؤّرخ في  38يعّدل القرار رقم  2015نوفمبر  16مؤرخ في  1173قرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125 -15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، يحدد
المتضّمف  2009جانفي سنة  20الموافق  1430محـر عاـ  23المؤرخ في  21-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بالجزائر،
الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18في  المؤرخ 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة  2015فيفري  01المؤرخ في  38وبموجب القرار رقـ  -

 التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بالجزائر.
 :يأتــي اــر مـر ـــــقـي

: ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة المادة األولى
 والحياة بالجزائر.

ا : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بالجزائر، وفق2ادة ــمــال
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

كل  مدير المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بالجزائر،عاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و : يكمف المدير ال3ادة ــمــال
 فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2015نوفمبر  16  حرر بالجزائر في                                                                                                               
 ي والبحث العمميوزير التعميم العال                                                                                                             

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015فيفري  01المؤّرخ في  38يعّدل القرار رقم  2015نوفمبر  16رخ في مؤ  1173ممحق بالقرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مديرة المدرسة، رئيسة المجمس العممي لممدرسة بف ميدي مريـ ىند 1
 مديرة مساعدة مكّمفة بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية قندز رميمة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل عف األساتذة المحاضريف زواخ جماؿ الديف 3
 أستاذة مساعدة قسـ "أ"، ممثمة عف األساتذة المساعديف زوايدية حناف 4
 الحةأستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لمف بف شعباف عثماف 5
 أستاذة بالمدرسة الوطنية العميا في العمـو البيطرية يحياوي فطيمة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء 2015نوفمبر  16مـؤرخ في  1174قـرار رقـم 

 المدرسة الوطنية العميا لمري  المجنة العممية لقسم السقي وتصريف المياه 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15 بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الذي   2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ا و سيرىا،يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمي
المتضّمف  2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ   -

 تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،
الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ السقي وتصريف المياه بالمدرسة الوطنية العميا لمري المؤرخ في  -

 .2015سبتمبر  03
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

  1426ذو القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05نفيذي رقـ مف المرسـو الت 32تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2005ديسمبر  29الموافق 

 العممية لقسـ السقي وتصريف المياه بالمدرسة الوطنية العميا لمري.
العممية لقسـ السقي وتصريف المياه بالمدرسة الوطنية العميا لمري، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2ادة ــمــال

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمري، كل فيما يخصو، بتنفيذ أحكاـ : 3ادة ــمــال

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 
 2015نوفمبر  16  حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد القائمة االسمية 2015نوفمبر  16المؤرخ في  1174ممحق بالقرار رقم 

 ألعضاء المجنة العممية لقسم السقي وتصريف المياه بالمدرسة الوطنية العميا لمري 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"،رئيس المجنة العممية لمقسـ رسوؿ عبد العزيز 1
 رئيس القسـ حبوش عبد الحميد 2
 أستاذ مدي دمحم 3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف الوكمي بشير 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" جودار ذىبية 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عزيز وىيبة 6
 أستاذ مساعدة قسـ "أ" بوفكاف عبد المجيد 7
 أستاذ مساعدة قسـ "ب" يحياوي سمير 8
 أستاذ مشارؾ قميعي جعفر 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية 2015نوفمبر  16مؤرخ في  1175رقم  قـرار

 3لقسم الطب بكمية الطب بجامعة قسنطينة  ألعضاء المجنة العممية
 

 لتعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ا
والذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، معّدؿ والمتّمـ، والذيال
المتضمف  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنػة  30الموافق  1434األوؿ عاـ ربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2015أفريل  28المؤّرخ في  3بجامعة قسنطينة بكمية الطب وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ الطب   -
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48كاـ المادة تطبيقا ألحالمادة األولى: 
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2003غشت سنة  23

 .3العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة قسنطينة 
، بالجدوؿ الممحق بيذا 3بكمية الطب بجامعة قسنطينة الطبالمجنة العممية لقسـ دد القائمة االسمية ألعضاء تح: 2ادة ــمــال

 القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا 3التكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةيكمف المدير العاـ لمتعميـ و  :3 ادةــمــال

 تعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لم
 2015نوفمبر  16  حرر بالجزائر في                                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية 2015نوفمبر  16المؤرخ في  1175ممحق بالقرار رقم 
 3ألعضاء المجنة  العممية لقسم الطب  بكمية الطب بجامعة قسنطينة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوقريدة دمحم 1
 رئيس القسـ بولعسل عبد الحميد 2
 أستاذ استشفائي جامعي أوشتاتي دمحم 3
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بوعبد هللا صبرينة 4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بوسوؼ نذير 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" قيطوني ياسيف 6
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 أستاذ مساعد استشفائي جامعي عثماني مرابوط نجيب 7
 تاذ مساعد استشفائي جامعيأس عالؽ حمودي 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بوكريديرة منيرة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية 2015نوفمبر  16مـؤرخ في  1176رقـم  قـرار

 3ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم السياسية بجامعة قسنطينة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمف  2015مايو سنة  14افق المو  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، والذي
المتضمف  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر  عاـ  3المؤرخ في  402-11نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 ، المعّدؿ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنػة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مي،والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ  2015أوت  03المؤرخ في  509وبموجب القرار رقـ  -

 .3والعمـو السياسية بجامعة قسنطينة 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 1424دى الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  43تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى: 

، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2003غشت سنة  23الموافق 
 .3ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو السياسية  بجامعة قسنطينة 

ـ السيا: 2ادة ــمــال  ، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.3سية بجامعة قسنطينة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمو
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2015أوت  03المؤّرخ في  509تمغى أحكاـ القرار رقـ : 3ادة ــمــال

 .03لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة قسنطينة 
، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا 3يف العالييف ومدير جامعة قسنطينة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :4ادة ــمــال

 البحث العممي.عالي و القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال
 

 2015نوفمبر  16  فيحرر بالجزائر                                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة 2015نوفمبر  16مـؤرخ في  1176ممحق بالقرار رقـم 
 3ينة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم السياسية بجامعة قسنط

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو السياسية بوروبي عبد المطيف 1
 عميد الكمية بوريش رياض 2
 نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا لعمارة نوفل 3
 نائبة العميد مكمفة بالدراسات العميا فريمش مميكة 4
 سياسي و االداري رئيس قسـ التنظيـ ال زروؽ دمحم البشير 5
 رئيس قسـ العالقات الدولية دمدـو رضا 6
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 ممثل أساتذة مصف األستاذية عف قسـ العالقات الدولية حمدوش رياض 7
 ممثل عف األساتذة المساعديف ديب نبيل 8
 ممثل عف األساتذة المساعديف عشاشي دمحم 9
 مسؤولة المكتبة عروي منى 10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة 2015نوفمبر  16مؤرخ في  قــرار

 جارةلجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة العميا لمت
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303مقتضى المرسـو الرئاسي رقـ ب -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ  216-08، يعدؿ المرسـو التنفيذي رقـ 2009أكتوبر سنة  11المؤرخ في  326-09رسـو التنفيذي بمقتضى الم -

 تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، ف، المتضم2008جويمية سنة  14في 
دمات االجتماعية ، المتضمف فرز أصوات انتخاب أعضاء لجنة الخ2015جويمية سنة  02نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 الخاصة باألساتذة لدى المدرسة العميا لمتجارة،
، المتضمف فرز أصوات انتخاب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية 2015ماي سنة  03نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 الخاصة بالعماؿ لدى المدرسة العميا لمتجارة،
ء لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة العميا ، المتضمف تشكيمة أعضا2015ماي سنة  27نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 لمتجارة،
 يمي:  اـــرر مـــــقـي

 المدرسة العميا لمتجارة، : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المـادة األولى
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2الـــمـــادة 
  األعضاء الدائمون:        

 ربعي المانع -03 بف تفات ياسيف -02 بوصافي كماؿ -01
 ضاوي عز الديف -06 بولمكاحل عبد الرحماف  -05 عبادة عبد الكريـ  -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 كراغل دمحم -03 نعموني مصطفى -02 مختاري فارس -01

 ( سنوات ابتداًء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الـــمـــادة 
، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ المدرسة العميا لمتجارة: يكمف السيد مدير 4ــادة الـــمـ

 العالي والبحث العممي.
 

   2015ديسمبر  10حرر بالجزائر في                                                                                                         
 والبحث العلوي ع/وزير التعميم العالي                                                                                                      

 األهيي العام                                                                                                                                 
 الديي صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 امتحان ميني لاللتحاق برتبة نفساني يتضمن فتح 2015نوفمبر  17 في  مؤرخ 6395 رقم قرار
 العمومية عيادي  رئيسي لمصحة العمومية المنتمية إلى سمك النفسانيين العياديين لمصحة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتعمق بتحرير  1966يونيو سنة  02الموافق لػ  1386صفر عاـ  12المؤرخ في  66-145بمقتضى المرسـو رقـ  -

 ونشر بعض القرارات ذات الطػػػػابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفيف،
، المتعمق 1990مارس سنة  27الموافق  1410المؤرخ في أوؿ رمضاف عاـ  90-99وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

بسمػػػطة التعييف والتسيير اإلداري إزاء موظفي وأعواف اإلدارات المركزية لمواليات والبمديات و كذا المؤسسات العمومية 
 ذات الطػػػػػػػػػػػػػابع اإلداري التابػعة ليػا،

، 1995ماي سنة  13الموافق  1415ذي الحجة عاـ  13في  المؤرخ 95-132وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات و اإلدارات العمومية،

، 2009يوليو سنة  22الموافق لػ  1430رجب عاـ  29المؤرخ في  240-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ميف ألسالؾ النفسانييف لمصحة العمومية،المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنت

، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
جرائيا،اإلدارات العمومية و المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات و   ا 

، المتضمف وضع بعض األسالؾ النفسانييف لمصحة 2013سبتمبر  02ري المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى القرار الوزا -
 العمومية في حالة القياـ بالخدمة لدى وزارة التعميـ العالي  والبحث العممي)مؤسسات التعميـ العالي(،

 12-194رقـ  نفيذي، المتعمقة بتطبيق أحكاـ المرسـو الت2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعمية رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و اإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسات 2012أفريل سنة  25المؤرخ في 

 واإلدارات العمومية و إجرائيا،
المتعمقة  2015مارس  29المؤرخة في  027وبناءا عمى مراسمة مصالح الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  -

اإلستثنائية إلصدار القرارات المركزية لفتح المسابقات واإلمتحانات المينية لمختمف األسالؾ الخاصة بقطاع بالرخصة 
 ،2015الصحة العمومية و اإلستعانة بمشاريع القرارات المحددة إلطار تنظيـ المسابقات واإلمتحانات المينية بعنواف سنة 

 

 يمي:  اـــرر مـــــقـي
 

ىذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح اإلمتحاف ميني لإللتحاؽ برتبة نفساني عيادي رئيسي لمصحة ييدؼ  المادة األولى:
 العمومية، المنتمية لسمؾ النفسانييف العيادييف لمصحة العمومية.

عمى معدؿ  يعتبر كل موظف برتبة نفساني عيادي لمصحة العمومية، مترشح لإلمتحاف الميني الحاصل :2الـمادة 
عالمة إقصائية ناجحا، ويرتب عنو الترقية إلى رتبة عيادي نفساني رئيسي لمصحة العمومية  ، ودوف 10/20

 بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة إنتماء المعنييف.
( 5اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ برتبة نفساني عيادي رئيسي لمصحة العمومية لممترشحيف المثبتيف لخمس )فتح : ي3الـمادة 

 دمة فعمية بصفة نفساني عيادي لمصحة العمومية.سنوات خ
( أعاله، إيداع   طمب 3يجب عمى المترشحيف المستوفيف الشروط القانونية األساسية المذكورة في المادة الثالثة ) :4الـمادة 

 خطي قصد المشاركة في اإلمتحاف الميني، عمى مستوى المؤسسات التي ينتموف إلييا.
لصاؽ في  بتداء مف تاريخ  اإليوما عمل إ (15اإلمتحاف الميني بخمسة عشر ) لتسجيالت فياأجل  يحدد:  5 المـادة

 أماكف العمل.
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صالحية  :  بإمكاف المترشحيف غير المقبوليف لممشاركة في اإلمتحاف الميني، تقديـ طعف  لدى السمطة التي ليا6 المـادة
عمل عمى األقل  ( أياـ5عمى  المعنييف قبل خمسة )التعييف، التي يجب عمييا البث في  ىذا الطعف  و الرد  

 مف تاريخ إجراء اإلمتحاف الميني.
 :  يشتمل اإلمتحاف الميني، اإلختبارات اآلتية:7المـادة 

 .3( ساعات، المعامل 03إختبار ذي طابع ميني: المدة ثالث )-1
 .2( ، المعامل 02إختبار يتعمق بدراسة حالة: المدة ساعتاف )-2

 في أحد اإلختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية. 5/20: كل عالمة تقل عف 8المادة 
والبحث  يسري مفعوؿ ىذا القرار إبتداء مف تاريخ التوقيع عميو، و ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي :9المادة 

 العممي.
 2015نوفمبر  17حرر بالجزائر  في                                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي /ع                                                                                                               
 مدير الموارد البشرية                                                                                                                 

 أمير قاسم داودي                                                                                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امتحان ميني لاللتحاق برتبة نفساني يتضمن فتح 2015نوفمبر  17 في  مؤرخ 6396 رقم قرار
 عيادي  ممتاز لمصحة العمومية المنتمية إلى سمك النفسانيين العياديين لمصحة العمومية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ق بتحرير  ، المتعم1966يونيو سنة  02الموافق لػ  1386صفر عاـ  12المؤرخ في  66-145بمقتضى المرسـو رقـ  -

 ونشر بعض القرارات ذات الطػػػػابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفيف،
، المتعمق 1990مارس سنة  27الموافق  1410المؤرخ في أوؿ رمضاف عاـ  90-99وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

لمواليات و البمديات وكذا المؤسسات العمومية بسمػػػطة التعييف والتسيير اإلداري إزاء موظفي و أعواف اإلدارات المركزية 
 ذات الطػػػػػػػػػػػػػابع اإلداري التابػعة ليػا،

، 1995ماي سنة  13الموافق  1415ذي الحجة عاـ  13في  المؤرخ 95-132وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات و اإلدارات العمومية،

، المتضمف 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عاـ  29المؤرخ في  240-09لتنفيذي رقـ بمقتضى المرسـو او  -
 القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ النفسانييف لمصحة العمومية،

، 2012أبريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  3المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
جرائيا،المؤسسات و اإلدارات العمومية و  حدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و  اإلمتحانات  و الفحوص المينية فيالم  ا 

، المتضمف وضع بعض األسالؾ النفسانييف لمصحة 2013سبتمبر  02وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 والبحث العممي)مؤسسات التعميـ العالي(،  العمومية في حالة القياـ بالخدمة لدى وزارة التعميـ العالي

 12-194رقـ  ، المتعمقة بتطبيق أحكاـ المرسـو التنفيذي2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعمية رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسات 2012أفريل سنة  25المؤرخ في 

 ية و إجرائيا،واإلدارات العموم
المتعمقة  2015مارس  29المؤرخة في  027وبناءا عمى مراسمة مصالح الوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري رقـ  -

بالرخصة اإلستثنائية إلصدار القرارات المركزية لفتح المسابقات واإلمتحانات المينية لمختمف األسالؾ الخاصة بقطاع 
 ،2015القرارات المحددة إلطار تنظيـ المسابقات واإلمتحانات المينية بعنواف سنة الصحة العمومية واإلستعانة بمشاريع 

 يمي:  اـــرر مـــــقـي
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ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح اإلمتحاف ميني لإللتحاؽ برتبة نفساني عيادي ممتاز لمصحة  المادة األولى:
 العمومية.العمومية، المنتمية لسمؾ النفسانييف العيادييف لمصحة 

يعتبر كل موظف برتبة نفساني عيادي رئيسي لمصحة العمومية، مترشح لإلمتحاف الميني الحاصل        عمى  :2الـمادة 
، ودوف عالمة إقصائية ناجحا، و يرتب عنو الترقية إلى رتبة عيادي نفساني ممتاز لمصحة 10/20معدؿ 

 إنتماء المعنييف.العمومية بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة 
( 7اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ برتبة نفساني عيادي ممتاز لمصحة العمومية لممترشحيف المثبتيف لسبع )فتح ي :3الـمادة 

 سنوات خدمة فعمية بصفة نفساني عيادي رئيسي لمصحة العمومية.
( أعاله، إيداع   طمب 3في المادة الثالثة ) يجب عمى المترشحيف المستوفيف الشروط القانونية األساسية المذكورة :4الـمادة 

 خطي قصد المشاركة في اإلمتحاف الميني، عمى مستوى المؤسسات التي ينتموف إلييا.
لصاؽ في  بتداء مف تاريخ اإليوما عمل إ (15اإلمتحاف الميني بخمسة عشر ) التسجيالت فيأجل  يحدد :5المـادة 

 أماكف العمل.
صالحية  حيف غير المقبوليف لممشاركة في اإلمتحاف الميني، تقديـ طعف  لدى السمطة التي ليابإمكاف المترش  :6المـادة 

عمل عمى األقل  ( أياـ5الرد  عمى  المعنييف قبل خمسة )يجب عمييا البث في  ىذا الطعف  و التعييف، التي 
 مف تاريخ إجراء اإلمتحاف الميني.

 ات اآلتية:يشتمل اإلمتحاف الميني، اإلختبار  :7المـادة 
 إختبار حوؿ منيجية إعداد مشروع بحث أو تحقيق في مجاؿ عمـ النفس العيادي:-1

 .3( ساعات، المعامل 03المدة ثالث )
 .2( ، المعامل 02إختبار يتعمق بدراسة حالة: المدة ساعتاف )-2

 صائية.في أحد اإلختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إق 5/20كل عالمة تقل عف  :8المادة 
 يسري مفعوؿ ىذا القرار إبتداء مف تاريخ التوقيع عميو، وينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي. :9المادة 

 2015نوفمبر  17حرر بالجزائر  في                                                                                                                
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 مدير الموارد البشرية                                                                                                                 
 أمير قاسم داودي                                                                                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015أفريل  21المؤرخ في  172، يعدل القرار رقم 2015نوفمبر  19مؤرخ في  1177قرار رقم 

 وىران لمعموم والتكنولوجيا مية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي يحدد القائمة االس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212 - 84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، 3بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ   وبمقتضى المرسـو -

 منو، 12والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي  يحدد مياـ الجامعة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وىراف  ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015أفريل  21المؤرخ في  172وبمقتضى القرار رقـ  -

 لمعمـو والتكنولوجيا
 يمي:  اـــرر مـــــقـي
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المذكور أعاله، كما ىو محدد في و ، 2015أفريل  21المؤرخ في  172يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة  
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 الذي يحدد 2015نوفمبر  19مـؤرخ في  7117ممحق بالقرار رقـم 
 وىران لمعموم والتكنولوجيا القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 األعضاء المنتخبين: -1
 الييئة الصفة االسم و المقب

 مية عمـو الطبيعة والحياةممثل منتخب عف األساتذة لك عضو جبار عبد الرزاؽ
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الكيربائية عضو بوحميدة  دمحم
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية عضو نمديمي عمي
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الميكانيكية عضو إميف بشير
 منتخب عف األساتذة لكمية الكيمياءممثل  عضو حجاؿ دمحم

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الفيزياء عضو بمبشير أحمد حفيع
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي عضو سعدوني قدور

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية  عضو لوح ىشاـ
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ممثل عضو معمر اليواري 

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو تابت أوؿ نور الديف
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو قمتة بوشيبة

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو مختاري أحمد
 ممثل منتخب عف الطمبة ضوع طيايبة مراد
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو جياللي دمحم

 "................................................. والباقي بدون تغيير ................................................." 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2015 نوفمبر 21 مـؤرخ في 1178قــرار رقـم 
 قالمة -1945ماي  08بجامعة  م اآللي وعموم المادةعموم المادة بكمية الرياضيات واإلعال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثاني  30في المؤرخ  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ،
،  2003سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -

 عّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الم الذي
 2013يناير سنػة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،لعالي و الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
 08مـو المادة بجامعة وع وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي -

 .2014 جانفي 30المؤّرخ في  قالمة - 1945ماي 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
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الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يي2003غشت سنة  23

 قالمة. - 1945ماي  08وعمـو المادة بجامعة  العممية لقسـ عمـو المادة بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
بجامعة  وعمـو المادة بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي المجنة العممية لقسـ عمـو المادةتحدد القائمة االسمية ألعضاء : 2ادة ــمــال

 قالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. – 1945ماي  08
قالمة، كل فيما يخصو، بتطبيق  - 1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3ادة ــمــال

 ممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر 21 المـؤرخ في 1178ممحق بالقرار رقم 
 قالمة -1945ماي  08 بجامعة لقسم عموم المادة بكمية الرياضيات واإلعالم واآللي وعموم المادة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية شطيبي صباح 1
 رئيس القسـ قبايمية حبيبة 2
 أستاذ طقيش مبروؾ 3
 أستاذ قادري مكي 4
 أستاذة نوار ليمى 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمفرحي ابراىيـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" البريشي فاطمة 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" داودي مراد ابراىيـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معيزي رفيق 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجنة 2015نوفمبر 21مـؤرخ في  1179قــرار رقـم 
 قالمة -1945ماي  08العممية لقسم ىندسة الطرائق لكمية العموم والتكنولوجيا  بجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،تع
 2001سبتمبر سنة  18 الموافق 1422 جمادى الثاني 30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ،
، 2003 سنةغشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي
 2013يناير سنػة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،د صالحيات وزير التعميـ العالي و الذي يحد
ماي  08ء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق  لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة وبناء عمى محضر انتخاب أعضا -

 .2014 جانفي 27قالمة المؤّرخ في  - 1945
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2003غشت سنة  23الموافق 
 قالمة. - 1945ماي  08ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق  لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة 
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ماي  08لطرائق لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة المجنة العممية لقسـ ىندسة اتحدد القائمة االسمية ألعضاء : 2ادة ـمـال
 قالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. – 1945

قالمة، كل فيما يخصو، بتطبيق  - 1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3ادة ــمــال
 يـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم
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 المجنة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015نوفمبر  21المؤرخ في  1179ممحق بالقرار رقم 
 قالمة -1945ماي  08ىندسة الطرائق  لكمية العموم والتكنولوجيا  بجامعة  العممية لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية العفوف دمحم عابد 1
 رئيس القسـ فريوي صالح 2
 أستاذ سطحة حميد 3
 أستاذ بف حمزة دمحم الحسيف 4
 أستاذ نمامشة عبد الرفيق 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مينةلحيواؿ يس 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف جاب هللا مالؾ 7
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ناجي عايدة ربيعة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف قورنة نجاة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم يحدد القائمـة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر  21 مؤرخ في 1180رقم  قــرار

 قالمة -1945ماي  08 الت السمكية والاّلسمكية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعةاإللكترونيك واالتصا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2001سبتمبر سنة  18 الموافق 1422 جمادى الثاني 30المؤرخ في  273-01ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ،
، 2003سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد ال الذي
 2013يناير سنػة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
لكمية العمـو والتكنولوجيا ت السمكية والاّلسمكية  اإللكترونيؾ واالتصاالوبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ  -

 .2014 جانفي 29المؤّرخ في  قالمة – 1945ماي  08بجامعة 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

-  
 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والاّلسمكية لكمية العمـو والتكنولوجيا 

 قالمة. - 1945ماي  08بجامعة 
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مية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والاّلسمكية لكمية العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم :02المادة 
 قالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. – 1945ماي  08والتكنولوجيا بجامعة 

قالمة، كل فيما يخصو، بتطبيق  - 1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :03المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا

 2015نوفمبر   21 حرر بالجزائر في                                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                         

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015 نوفمبر 21المؤرخ في  1180ممحق بالقرار رقم 
 قالمة -1945ماي  08م والتكنولوجيا  بجامعة لقسم اإللكترونيك واالتصاالت السمكية والاّلسمكية لكمية العمو 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ ، رئيس المجنة العممية بوكروش عبد الياني 1
 رئيس القسـ بوعالؽ أحسف 2
 أستاذ طبيخ ىشاـ 3
 أستاذ رضاضعة صالح 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمدي رشيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوجاىـ جميل 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سدراوي موسى 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نميسي دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عابد جماؿ 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2015نوفمبر  21مؤرخ في  1181رقم  قــرار

 قالمة -1945ماي  08لقسم اليندسة المدنية والري لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2001بر سنة سبتم 18 الموافق 1422 جمادى الثاني 30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ،
، 2003سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي
 2013يناير سنػة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 1945ماي  08وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة  -

 .2014جانفي  28 المؤّرخ في قالمة -
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
-  

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

ماي  08المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة  االسمية ألعضاء
 قالمة. - 1945
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 08: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة 2ادة ــمــال
 القرار.قالمة، بالجدوؿ الممحق بيذا  – 1945ماي 

قالمة ، كل فيما يخصو، بتطبيق  - 1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3ادة ــمــال
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

 

 2015نوفمبر   21 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2015نوفمبر  21المؤرخ في  1181 ممحق بالقرار رقم
 قالمة -1945ماي  08بجامعة  العممية لقسم اليندسة المدنية والري لكمية العموم والتكنولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ ، رئيس المجنة العممية نواورية دمحم الصالح 1
 القسـرئيس  خروؼ مازوز 2
 أستاذ بف مالؾ دمحم العربي 3
 أستاذ قنفود دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف مارس عبد العزيز 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوثمجة فاتح 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حريدي فاطمة الزىراء 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممية ةيحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجن 2015نوفمبر  21مـؤرخ في  1182قــرار رقـم 
 قالمة -1945ماي  08لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية العموم والتكنولوجيا  بجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2001سبتمبر سنة 18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01قتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبم -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، يحّدد مياـ الجامعة الذي
الذي  2013يناير سنػة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 - 1945ماي  08الميكانيكية  لكمية العمـو والتكنولوجيا وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة  -

 .2014جانفي  27قالمة المؤّرخ في 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

ـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق 
 1945ماي  08االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية  لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة 

 قالمة. -
 08ـو والتكنولوجيا بجامعة : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية لكمية العم2 ادةــمــال

 قالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. – 1945ماي 
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قالمة ، كل فيما يخصو، بتطبيق  - 1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3 ادةــمــال
 العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث

 

 2015نوفمبر   21 حرر بالجزائر في                                                                                                          
 التعميم العالي والبحث العممي وزير                                                                                                        

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015نوفمبر  21المؤرخ في  1182ممحق بالقرار رقم 
 قالمة -1945ماي  08بجامعة  المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية العموم والتكنولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لحمر مصطفى 1
 رئيس القسـ بوشريط السبتي 2
 أستاذ يمس دمحم عثماف 3
 أستاذ بزازي عبد الرزاؽ 4
 أستاذ ولعة نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمباح أحمد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوشريط حميد 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جماؿ فريحي 8
 قسـ "أ" ةمساعد ةأستاذ حمالوي نصيرة 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البيئة لقسم يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر  21مـؤرخ في  1183قــرار رقـم 
 قالمة -1945اي م 08بجامعة  وىندسة المحيط لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2001سبتمبر سنة  18 الموافق 1422 جمادى الثاني 30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي
الذي  2013يناير سنػة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13يذي رقـ وبمقتضى المرسـو التنف -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط  لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض  -

 .25/02/2014قالمة المؤّرخ في  - 1945 ماي 08والكوف بجامعة 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
لقائمة ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ا2003غشت سنة  23الموافق 

االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط  لكمية لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض 
 قالمة. - 1945ماي  08والكوف بجامعة 
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ياة : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط لكمية لكمية عمـو الطبيعة والح2 ادةــمــال
 قالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. – 1945ماي  08وعمـو األرض والكوف بجامعة 

قالمة ، كل فيما يخصو، بتطبيق  - 1945ماي  08: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة 3 ادةــمــال
 والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي

 

 2015نوفمبر   21 حرر بالجزائر في                                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                          

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر  21المؤرخ في  1183ممحق بالقرار رقم 
 قالمة -1945ماي  08لقسم البيئة وىندسة المحيط لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ ، رئيس المجنة العممية وي بوجمعةسمرا 1
 رئيس القسـ قصوري سمير 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" شنافي سمراوي فراح 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" زرقيف كريمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" أوشتاتي نادية 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عميوي نورة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زيتوني عمي 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سميةاال يحدد القائمة 2015نوفمبر  21مؤرخ في  1184رقم  قــرار

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة ألعضاء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 المتضّمف 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  214-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ   -

 طري إلى مدرسة خارج الجامعة،تحويل المدرسة الوطنية لمطب البي
د الذي يحد 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،صالحيات وزير التعميـ العالي و 
مس العممي لممدرسة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المج 2012أكتوبر  01المؤّرخ في  227وبموجب القرار رقـ  -

 الوطنية العميا لمبيطرة.
 .2015أكتوبر  07وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة المؤرخ في  -

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
الموافق  1426دة عاـ ذي القع 27المؤرخ في 500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  19: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2005 ديسمبر 29
 لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.

ذا : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بي2ادة ــمــال
 القرار.
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كل فيما يخصو، بتطبيق  : يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة، 3ادة ــمــال
 أحكاـ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2015نوفمبر  21 حرر بالجزائر في                                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                         

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد 2015نوفمبر  21المؤرخ في  1184قرار رقم ممحق بال
 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بف ددوش باديس 1
 اتمديرة مساعدة مكمفة بالتدرج والشياد بوعبد هللا ريحاف 2
 مدير مساعد مكمف بما بعد التدرج و البحث العممي حمدي طو مصدؽ 3
 مديرة مساعدة مكمفة بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية إيالس إيماف 4
 رئيس القسـ العيادي سوامس سمير 5
 رئيسة قسـ ما قبل العيادي تناح صفية 6
 األساتذة عف القسـ العياديأستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممّثمة  أيت أودية ختيمة 7
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممّثمة عف األساتذة عف قسـ ما قبل العيادي عميراش فوزية 8
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف ىني فاطمة أميرة 9
 أستاذ بالمدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة زواخ جماؿ الديف 10
 طنية العميا لمفالحةأستاذ بالمدرسة الو  غزالف فيصل 11
 مسؤولة المكتبة شوارفية وسيمة 12

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمـة 2015نوفمبر  21مـؤرخ في  1185رقـم  قــرار

 3لجامعة قسنطينة  االسمية ألعضاء المجمس العممي
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436جب عاـ ر  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 سيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،يا و يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيم الذي
المتضمف  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11ضى المرسـو التنفيذي رقـ وبمقت -

 ، المعّدؿ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
الذي  2013يناير سنػة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،و  د صالحيات وزير التعميـ العالييحد
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  2014ماي  11المؤّرخ في  344وبموجب القرار رقـ  -

 ،3قسنطينة 
 13، 09، 06، 02جواف و 4المؤّرخة في  3وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لجامعة قسنطينة  -

 .2015سبتمبر  15و
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

 .3االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة قسنطينة 
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 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة قسنطينة 2ادة ــمــال
، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا 3: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة 3 ادةــمــال

 ميـ العالي والبحث العمميالقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتع
 

 2015نوفمبر   21 حرر بالجزائر في                                                                                                  
 التعميم العالي والبحث العممي وزير                                                                                                

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                 
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 الذي يحدد 2015نوفمبر  21المؤرخ في  1185بالقرار رقم  ممحق
 3القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة قسنطينة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بوكرزازة حسني 1
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالّتكويف العالي في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات دمحمبوحالسة  2
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو ريبوح بشير 3
 ةنائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممي بف عباس شوقي 4
 نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالّتكويف العالي في ما بعد التدّرج والتأىيل الجامعي والبحث العممي ساسي)ح( بودماغ سعاد 5
 عميد كمية العمـو السياسية بوريش رياض 6
 عميدة كمية الفنوف والثقافة ماشطي شريفة 7
 عميدة كمية اليندسة المعمارية والتعمير رواؽ جميمة 8
 عميد كمية ىندسة الطرائق يعي عبد السالـمن 9
 عميد كمية الطب بوزيتونة محجوب 10
 عميد كمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ و السمعي البصري  بوالكعيبات إدريس 11
 مدير معيد تسيير التقنيات الحضرية عميرش حمزة 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو السياسية بوروبي عبد المطيف 13
 رئيس المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق بف الشيخ الحسيف مصعب 14
 رئيسة المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير دباش سميرة )ح( بف زقوطة 15
 أستاذ، ممّثل األساتذة عف كمية اليندسة المعمارية والتعمير فورة دمحم 16
 ألساتذة عف كمية اليندسة المعمارية والتعميرأستاذ محاضر قسـ "أ"، ممثل ا محيمود عيسى 17
 أستاذ، ممثل األساتذة عف كمية اإلعالـ واالتصاؿ و السمعي البصري  أجغيـ الطاىر 18
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممثمة األساتذة عف كمية اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري  بف لطرش ليمى 19
 ثمة األساتذة عف كمية ىندسة الطرائقأساتذة محاضرة قسـ "أ"، مم عريس سياـ 20
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممثمة األساتذة عف كمية ىندسة الطرائق بمعايب فوزية 21
 أستاذ، ممثل األساتذة عف كمية العمـو السياسية كيبش عبد الكريـ 22
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممثل األساتذة عف كمية العمـو السياسية حمدوش رياض 23
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممثمة األساتذة عف معيد تسيير التقنيات الحضرية افي فاطمة الزىراءش 24
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممثمة األساتذة عف معيد تسيير التقنيات الحضرية بوعظـ رقية 25
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف كمية الفنوف والثقافة جدي قدور 26
 أستاذ، ممثل األساتذة عف كمية الطب انيمصطفى حس 27
 أستاذ، ممثل األساتذة عف كمية الطب رولة داود 28
 ممثل عف األساتذة المساعديف خير الديف باني 29
 ممثمة عف األساتذة المساعديف جزار سعاد 30
 2قسنطينة  -أستاذة بجامعة عبد الحميد ميري  رواؽ عبمة 31
 2قسنطينة  -عبد الحميد ميري  أستاذ بجامعة ساحمي دمحم 32
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر  21مؤرخ في  1186رقم قــرار   
 2الجزائر  -عموم التربية لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد هللا لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15رقـ بمقتضى المرسـو الرئاسي  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ىا، المعّدؿ والمتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير  والذي
المتضمف  2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ،2إنشاء جامعة الجزائر 
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -القاسـ سعد هللا أبو بجامعةالعمـو االجتماعية  وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التربية لكمية -

 .2015سبتمبر  13و 10المؤّرخة في  2الجزائر 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48ا ألحكاـ المادة : تطبيقالمادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

 -ة أبو القاسـ سعد هللااالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التربية لكمية العمـو االجتماعية بجامع
 .2الجزائر 

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التربية بكمية العموـ االجتماعية بجامعة أبو القاسـ 2ادة ــمــال
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر  -سعد هللا

، كل فيما يخصو، 2الجزائر  -الييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف الع3ادة ــمــال
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2015نوفمبر   21 حرر بالجزائر في                                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2015نوفمبر  21المؤرخ في  6118ممحق بالقرار رقم 
 2الجزائر  -العممية لقسم عموم التربية  لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد هللا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ لكحل لخضر 1
 القسـ رئيس بدرينة دمحم العربي 2
 أستاذ بمعربي الطيب 3
 أستاذ إبراىيمي إبراىيـ 4
 أستاذ زياف السعيد 5
 أستاذة محاضر قسـ "أ" بف نابي نصيرة 6
 أستاذة محاضر قسـ "أ" بداوي نصيرة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ديب فتيحة 8
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 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية 2015نوفمبر  21مؤرخ في  1187قرار رقم 
 2الجزائر  -أبو القاسم سعد هللا بجامعة عمم االجتماع لكمية العموم االجتماعية لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمف تعييف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 ، والذي2003غشت سنة  23الموافق  1424مادى الثانية عاـ ج 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
المتضمف إنشاء  2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 متّمـ،، المعّدؿ وال2جامعة الجزائر 
والذي يحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -ـ سعد هللاوبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع لكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاس -

 .2015سبتمبر  13المؤّرخ في  2الجزائر 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
إلى تحديد القائمة  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار2003غشت سنة  23الموافق 

 -االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع لكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 .2الجزائر 

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع لكمية العموـ االجتماعية بجامعة أبو القاسـ 2ادة ــمــال
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر  -سعد هللا

، كل فيما يخصو، 2الجزائر  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا3ادة ــمــال
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2015نوفمبر   21 حرر بالجزائر في                                                                                                                 
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                                   

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                          
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2015نوفمبر  21المؤرخ في  1187ممحق بالقرار رقم 
 2الجزائر  -العممية لقسم عمم االجتماع  لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد هللا

 

 الصفـة باالسم والمقـ الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ رأس الماؿ عبد العزيز 1
 رئيسة القسـ شريف زىرة 2
 أستاذ مقراني الياشمي 3
 أستاذة عميرة جويدة 4
 أستاذ رميتة أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيساني نور الديف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" جاب هللا زىية 7
 ذة مساعدة قسـ "أ"أستا بومعيزة آسيا 8
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2015نوفمبر  21 مؤرخ في 1188رار رقم ـــق
 2الجزائر  -األرطفونيا لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد هللا لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتّمـ،سيرىا، المعّدؿ و يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و  والذي
المتضمف  2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ،2إنشاء جامعة الجزائر 
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -اء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ األرطفونيا لكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللاوبن -

 .2015سبتمبر  13و 10المؤّرخة في  2الجزائر 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24ي المؤرخ ف 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

 -االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األرطفونيا لكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 .2الجزائر 

االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األرطفونيا لكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد  : تحدد القائمة2ادة ــمــال
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر  -هللا

، ، كل فيما يخصو2الجزائر  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا3ادة ــمــال
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2015نوفمبر  21المؤرخ في  1188رقم  ممحق بالقرار
 2الجزائر  -العممية لقسم األرطفونيا  لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد هللا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوسبتة يمينة 1
 ئيسة القسـر  أزداو شفيقة 2
 أستاذة درقيني مريـ 3
 أستاذ نواني حسيف 4
 أستاذ شرفوح بشير 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوعكاز سييمة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" غالب صميحة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" دحاؿ سياـ 8
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 العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2015نوفمبر  21مؤرخ في  1189رار رقم ـــق
 2الجزائر  -عمم النفس لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد هللا لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمف تعييف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
يحّدد  ، والذي2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تضى المرسـو التنفيذي رقـ وبمق -

 مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
المتضمف إنشاء  2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ،2جامعة الجزائر 
والذي يحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2الجزائر  -نفس لكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللاوبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ ال -

 .2015سبتمبر  13و 10المؤّرخة في 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة ، 2003غشت سنة  23الموافق 

 -االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس لكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 .2الجزائر 

عمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس لكمية ال2 ادةــمــال
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر  -هللا

، كل فيما يخصو، 2الجزائر  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا3 ادةــمــال
 لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2015نوفمبر  21ؤرخ في الم 1189ممحق بالقرار رقم 
 2الجزائر  -العممية لقسم عمم النفس  لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد هللا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ دوقة أحمد 1
 رئيس القسـ واحدي عبد المجيد 2
 أستاذة بممييوب كمتوـ 3
 أستاذة زناد دليمة 4
 أستاذ بوحفص عبد الكريـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعمامة اسماعيف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" محرز عبمة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سعادي وردة 8
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015نوفمبر  21مؤرخ في  1190رقم  رارـــق
 2الجزائر -هللاالمجمس العممي لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003غشت سنة  23موافق ال 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، والذي
المتضمف  2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ،2إنشاء جامعة الجزائر 
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو ا -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2الجزائر  -وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -

 .2015مبر سبت 15و 10المؤّرخ في 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  43: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2003غشت سنة  23الموافق 

 .2الجزائر  -العممي لكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللاألعضاء المجمس 
، 2الجزائر -: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا2 ادةــمــال

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 2الجزائر  -ميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا: يكمف المدير العاـ لمتع3 ادةــمــال

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2015نوفمبر   21 حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                  
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015نوفمبر  21المؤرخ في  1190ممحق بالقرار رقم 
 2الجزائر  -المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية بجامعة أبو القاسم سعد هللا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، ممّثل األستاذة عف قسـ عمـ النفس، رئيس المجمس العممي لمكمية زبدي ناصر الديف 1
 عميد الكمية حماش الحسيف 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زقعار فتحي 3
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سعدو حورية زوجة حماف 4
 رئيسة قسـ عمـ االجتماع الشريف زىرة 5
 رئيس قسـ عمـ النفس واحدي عبد المجيد 6
 قسـ األرطفونيارئيسة  أزداو شفيقة 7
 رئيس قسـ عمـو التربية بدرينة دمحم العربي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس دوقة احمد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التربية لكحل لخضر 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ األرطفونيا بوسبتة يمينة 11
 ة لقسـ عمـ االجتماعرئيس المجنة العممي رأس الماؿ عبد العزيز 12
 أستاذ، ممّثل األساتذة عف قسـ عمـ النفس لحرش دمحم 13
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 أستاذ، ممّثل األساتذة عف قسـ عمـ االجتماع حويتي أحمد 14
 أستاذ، ممّثل األساتذة عف قسـ عمـ االجتماع حمدوش رشيد 15
 مدير مخبر بوظريفة حمو 16
 مديرة مخبر كواش زىرة 17
 مخبر مدير عروس زبير 18
 مدير مخبر مقراني الياشمي 19
 مدير مخبر حقيقي نور الديف 20
 مدير مخبر صفار زيتوف مدني 21
 مديرة مخبر عياشي صباح 22
 مدير مخبر بوسنة محمود 23
 مديرة مخبر حدادي دليمة 24
 مديرة مخبر زالؿ نصيرة 25
 مدير مخبر مسعود عباد 26
 مدير مخبر بف خميفة محمود 27
 مسؤولة المكتبة ناجي صميحة 28

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2013ماي  19المؤرخ في  365، يعدل قرار رقم 2015نوفمبر  22مؤرخ في  1191رقم رار ـــق

 لالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري، المعد
 

 ي والبحث العمميإن وزير التعميم العال
والمتضمف  ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد
الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منػػػو، 10رسػػػػة خػػارج الجامعػة والقواعػػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا، السيمػا المػػادة يحدد ميػػاـ المد
والمتضمف  2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2013ماي سنة  19المؤرخ في  365وبمقتضى القرار رقـ  -

 ي،المعدؿ.الوطنية العميا لمر 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

، والمذكور أعاله، كما ىو ؿ، المعد2013ماي  19المؤرخ في  365يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 

 2015نوفمبر   22 حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزي                                                                                                                  

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري  قائمة
 األعضاء المعينين: - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا عبادلية دمحم الطاىر

 بالمالية،ممثل الوزير المكمف  عضو خنوؼ عزالديف
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 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بولساف مولود
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،  عضو بدراني بف يوسف
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بوجمعة ميدي
 الجماعات المحمية، ممثل الوزير المكمف بالداخمية و عضو بوزياف شريف
 ممثل الوزير المكمف الصحة و السكاف و إصالح المستشفيات، عضو جمعي احمد
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، عضو حموني مريـ 
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية و البيئة، عضو نادري احمد

 السياحة و الصناعة التقميدية،ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية و  عضو حاج عمي نصيرة
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة و المناجـ، عضو دكومي بمقاسـ

 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري. فممثل الوزير المكم عضو عبد الناصر خير الديف
 

 ".....................................والباقي بدون تغيير................................." 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015أكتوبر  03 المؤّرخ في 892قرار رقم ، يتمم ممحق ال2015نوفمبر  22المؤّرخ في  1193 رار رقمـــق
 بجامعة تيزي وزو 2016–2015المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية  الماسترتضّمن تأىيل الم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضّمف القانوف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99لقانوف رقـ بمقتضى ا -

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
المتضّمف و  2015مايو سنة 14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125 -15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 عّدؿ،تعييف أعضاء الحكومة، الم
المتضّمف و  1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ - -

 لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمف نظاـ الدراساتو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية  الماستروالمتضّمف تأىيل  2015 سنةأكتوبر  03المؤّرخ في  892وبمقتضى القرار رقـ  -

 ،تيزي وزو بجامعة  2016 – 2015
والمتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .2015جويمية 26ل بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىي بناءً  -

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

والمتضّمف تأىيل  2015سنة أكتوبر  03المؤّرخ في  892القرار رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق  : الماّدة األولـى
 تيزي وزو.بجامعة   2016 – 2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية  الماستر

 ، عمى النحو التالي:2015سنة أكتوبر  03المؤّرخ في  892رار رقـ القيتمـ ممحق :  2الماّدة 
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 أ تاريخ حديث ومعاصر تاريخ-عمـو إنسانية  عمـو إنسانية واجتماعية
 ............................................."الباقي بدون تغيير" ....................................
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يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :2الماّدة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ، يحدد2015نوفمبر  26مؤرخ في  1194قم ر  رارـــق
 تيارت القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،ؿ، المعدتعييف أعضاء الحكومة
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01سـو التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 منو،  2والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 منو، 12دد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يح
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 :ييأتــ اـــرر مـــــقـي

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسوـ 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ ، 2003غشت سنة  23الموافق 

 .تيارتجمس إدارة جامعة والمتمـ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء م
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. تيارتتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2015نوفمبر  26 حرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 االستاذ طاىر حجار                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت 
 األعضاء المعينين: - 1

 القطاع الصفة االسم و المقب
 المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير رئيس بف عمي أدمحم
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو حمي جماؿ

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بروجة طيب زياف
 واإلصالح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بياض سويمـ

 كمفة بالتربية الوطنيةممثل الوزيرة الم عضو لعموري عبد الحفيع
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو كبير الحاج

صالح المستشفيات عضو عرفي محفوظ  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 الوزير المكمف بالتجارة ةممثم عضو صغير نجاة
  و الصيد البحري  لريفيةممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية ا عضو ياشر دمحم

 الوزير المكمف بالصناعة و المناجـ ةممثم عضو كوديل وردية
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ  عضو بوبكر نجمة
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية  عضو وشاف دمحم

 ممثل الوالي عضو رتوش  عبد هللا
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 األعضاء المنتخبين: -2
 االسم والمقب الصفة الييئة

 عدة أحمد عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الطبيعة والحياة
 عوني أحمد دمحم عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات

 دحو عبد الكريـ عضو التجارية وعمـو التسييرالعمـو ممثل منتحب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية و 
 خاتمي بمخير عضو العمـو التطبيقية ممثل منتخب عف األساتذة لكمية
 سنوسي عبد القادر عضو  الرياضيات واإلعالـ األليممثل منتخب عف األساتذة لكمية 
 فتاؾ عمي عضو  الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية 
 حاج زياف صحراوي  عضو عمـو المادةممثل منتخب عف األساتذة لكمية 

 شرؼ عبد الحق عضو العمـو اإلنسانية واإلجتماعيةاألساتذة لكمية ممثل منتخب عف 
 عميرات مختار عضو ممثل منتحب عف األساتذة لمعيد عمـو البيطرة

 حفصة طاىر عضو ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
 سي مرابط دمحم العربي عضو ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

 قيايدة جموؿ عضو ارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتحب عف الموظفيف اإلد
 عناف ميمود عضو  ممثل منتحب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات 

 لحبيب عبد الحق عضو  ممثل منتحب عف الطمبة
 غالمي قادة عضو ممثل منتحب عف الطمبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة 2015نوفمبر  26مؤرخ في  قــرار

 والتقنيات الجزائرالعموم ة التحضيرية في الخدمات االجتماعية لدى المدرس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقـ  -
خدمات االجتماعية وكيفية ، المحدد لمحتوى ال1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعمي
العمـو إنشاء المدرسة التحضيرية في  ف، المتضم2009جانفي سنة  20المؤرخ في  22-09بمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 والتقنيات الجزائر،
، المتضمف إعالف نتائج انتخاب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية مف 2015نوفمبر سنة  12نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 والتقنيات الجزائر.العمـو عماؿ اإلدارييف التقنييف وعماؿ الخدمة لدى المدرسة التحضيرية في أساتذة، ال
 يمي: اـــرر مـــــقـي

 

 والتقنيات الجزائر،العموـ تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة التحضيرية في  المـادة األولى :
 اعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:تتكوف لجنة الخدمات االجتم :2الـــمـــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 حديدي ناصر -03 شميخ إسماعيل -02 سيفوف إلياـ -01
 زبار دمحم أميف -06 بوشماؿ سوالؼ -05 زواوي اليادي -04
   مسعودي رفيق -07
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 األعضاء اإلضافيون: 
  أوطالب يسمينة -02 بف عمي زىور -01

 ( سنوات ابتداًء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03ىذه المجنة لمدة ثالث )تسري عيدة  :3الـــمـــادة 
والتقنيات الجزائر ، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة العمـو يكمف السيد مدير المدرسة التحضيرية في  :4الـــمـــادة 

 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 

   2015نوفمبر  26حرر بالجزائر في                                                                                         
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األمين العام                                                                                      
 الدين صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية 2015نوفمبر  29مؤرخ في  1198رقم  رارـــق

 1وىران -المجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة أحمد بن بمة  ألعضاء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق بتنظيـ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
والذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  المعّدؿ والمتّمـ، والذي
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
جواف  30المؤرخ في  1وىراف  -وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة أحمد بف بمة -

2015. 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمادي الثانية عاـ   24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  :ولىالمادة األ 
، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

 .1راف وى -االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة أحمد بف بمة
، وفقا لمجدوؿ 1وىراف  -: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة أحمد بف بمة2 ادةــمــال

 .الممحق بيذا القرار
، كل فيما يخصو، بتطبيق 1وىراف -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة3 ادةــمــال

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ 
 2015نوفمبر   29 حرر بالجزائر في                                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  83    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 يحدد القائمة االسمية 2015نوفمبر  29مؤرخ في  1198ممحق بالقرار رقم 
 1وىران -المجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة أحمد بن بمة  ألعضاء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة المجمس العممي لممعيدأستاذة، رئيس توىامي وساـ 1
 مديرة المعيد فرقاني جازية 2
 مدير مساعد بمحيا الطاىر 3
 أستاذ عباد أحمد 4
 أستاذة بوحديبة لموشة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بمقاسمي حفيظة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" زيناي جماؿ الديف 7
 أ""أستاذ مساعد قسـ  مختاري زكي رضواف 8
 أ""أستاذة مساعدة قسـ  ؿمجاىدي نوا 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس 2015نوفمبر  29مـؤرخ في  1199ار رقـم قــر 

 بشار-العممي لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي يتضّمف  2015مايو سنة  14فق الموا 1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعّدؿ و المتّمـ، والذي
المتضمف  2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو ا -

 إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ،
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 عممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري  -

 .2015فيفري  26و 23، 16بشار المؤّرخة في  -دمحم
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 1424جمادى الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  43: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2003غشت سنة  23الموافق 
 بشار -ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم

مية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة : تحدد القائمة االس2ادة ــمــال
 بشار، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -طاىري دمحم

بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىري دمحم3ادة ــمــال
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي

 

 2015نوفمبر   29 حرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  84    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2015نوفمبر  29المؤرخ في  1199ممحق بالقرار رقم 
 بشار -المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ممثل عف أساتذة قسـ العمـو التجارية، رئيس المجمس العممي لمكمية طافر زىير 1
 عميد الكمية مخموفي عبد السالـ 2
 نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا بوسيميف أحمد 3
 نائب العميد مكمف بما بعد التدرج بمحاج فراجي 4
 مـو االقتصاديةرئيس قسـ الع بحوصي مجدوب 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير سميماني إلياس 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية عاللي مختار 7
 أستاذ، ممثل األساتذة عف قسـ عمـو التسيير بودي عبد القادر 8
 أستاذ، ممثل األساتذة عف قسـ العمـو التجارية بوشنافة أحمد 9
 لمساعديفممثل عف األساتذة ا بف لخضر دمحم العربي 10
 ممثمة عف األساتذة المساعديف بوعنيني سميحة 11
 مدير مخبر الدراسات االقتصادية والتنمية بالجنوب الغربي شيكر مزور زواوي  12
 مسؤوؿ المكتبة عز الديف عبد الوىاب 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء 2015نوفمبر  29مـؤرخ في  1200رقـم  قــرار

 سوق أىراس -اعديةالمجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003غشت سنة  23لموافق ا 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  المعّدؿ والمتّمـ، الذي
المتضمف  2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم  2014ماي  14المؤرخ في  347وبموجب القرار رقـ  -

 سوؽ أىراس، -الشرفي مساعدية
سبتمبر   16سوؽ أىراس المؤّرخ في  -ر انتخاب أعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعديةوبناًء عمى محض -

2015. 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
ّدؿ والمتّمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ، المع2003غشت سنة  23الموافق 

 سوؽ أىراس. -ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية
سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ  -: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية2ادة ـمـــال

 .الممحق بيذا القرار
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كل فيما  سوؽ أىراس، -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية3ادة ــمـــال
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 لقائمة االسميةالذي يحدد ا 2015نوفمبر  29المؤرخ في  1200ممحق بالقرار رقم 
 سوق أىراس -ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بوزبدة زوبير 1

معي والبحث نائب مدير الجامعة، مكّمف بالّتكويف العالي في الّطور الثالث والتأىيل الجا أوالد زاوي عبد الرحمف 2
 العممي وكذا الّتكويف العالي في ما بعد التدّرج

نائب مدير الجامعة، مكّمف بالّتكويف العالي في الّطوريف األوؿ والثاني  والّتكويف المتواصل  قدري عبد المؤمف 3
 والشيادات وكذا الّتكويف العالي في التدّرج

 االستشراؼ والّتوجيونائب مدير الجامعة، مكّمف بالتنمية و  سمطاني دمحم 4
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا عميوة كماؿ 5
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة معزي دمحم الشريف 6
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوعمراف عادؿ 7
 عميد كمية اآلداب والمغات زيقـ مداني 8
 ةعميدة كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعي نواري أماؿ 9
 عميد كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بف رجـ دمحم خميسي 10
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية غيد عبد الحق 11
 مدير معيد عمـو الفالحة والبيطرة عزوز منير 12
 عمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية و  لزعر عمي 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا جبار ياسيف 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة شفرور عز الديف 15
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات صاري دمحم 16
 بدنية والرياضيةرئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات ال عبدلي فاتح 17
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو الفالحة والبيطرة بوزبدة عفري فريدة 18
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممّثمة األساتذة عف كمية عمـو الطبيعة والحياة كواشي نيى 19
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممّثمة األساتذة عف كمية عمـو الطبيعة والحياة صديق سياـ 20
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف معيد عمـو الفالحة والبيطرة بدة ناجيبول 21
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف معيد عمـو الفالحة والبيطرة خننو طارؽ  22
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية قميني حفيع 23
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية خميفي عبد الرحماف 24
 أستاذ، ممّثل األساتذة عف كمية العمـو والتكنولوجيا خميل خالد 25
 أستاذ، ممّثل األساتذة عف كمية العمـو والتكنولوجيا صيد مداني 26
 ذة عف كمية اآلداب والمغاتأستاذ، ممّثل األسات حرزلي عبد الحفيع 27
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف كمية اآلداب والمغات خشاب جالؿ 28
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممّثمة األساتذة عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بوعشة فوزية 29
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 اتذة عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسييرأستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممّثمة األس بف خديجة منصف 30
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بف دريدي فوزي  31
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية صيد الطيب 32
 ل عف األساتذة المساعديفممثّ  محرز نور الديف 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عياري عادؿ 34
 الطارؼ -أستاذة بجامعة الشاذلي بف جديد عوف ليمى 35
 عنابة -أستاذ بجامعة باجي مختار جغابة زيف الديف 36
 مسؤولة المكتبة المركزية مناع شادية 37

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015نوفمبر  29مؤرخ في  1201رقم  قــرار

 جمس العممي لممدرسة المتعّددة العموم لميندسة المعمارية والعمرانالم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
الذي   2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في 500-05ـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي رق -
 القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،حدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و ي
المتضّمف تحويل  2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  213-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 عمـو لميندسة المعمارية والعمراف، المعّدؿ،المدرسة المتعّددة ال
الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الذي يحّدد القائمة االسم 2012جويمية  09المؤرخ في  188وبموجب القرار رقـ  -

 المتعّددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف،
وبناًء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة المتعّددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف المؤرخة في  -

 .2015سبتمبر  21و 20، 16، 15، 09، 08
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في 500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  19: تطبيقا ألحكاـ المادة  ولىالمادة األ 
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  2005 ديسمبر 29الموافق 

 العممي لممدرسة المتعّددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف.
: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة المتعّددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف، وفقا  2دة اــمــال

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة المتعّددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف، كل 3ادة ــمــال

 ما يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.في
 

 2015نوفمبر  29 حرر بالجزائر في
 لي والبحث العمميوزير التعميم العا                                                                                                                    

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية 2015نوفمبر  29المؤرخ في  1201حق بالقرار رقم مم
 ألعضاء المجمس العممي لممدرسة المتعّددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة زروالة دمحم الصالح 1
 مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العمميمديرة  بوصورة كنزة 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بالدراسات دحيماف فريدة 3
 رئيسة قسـ التحضيري المدمج مسعوداف ماىا 4
 أستاذ، ممّثل عف األساتذة شناوي يوسف 5
 ممّثل عف األساتذة المساعديف واقيني ياسيف 6
 ف والتنمية المستدامةمدير مخبر المدينة، العمرا بعوني الطاىر 7
 مديرة مخبر المدينة، اليندسة المعمارية والتراث قصاب تسورية 8
 مديرة مخبر اليندسة المعمارية والبيئة شابي شمروؾ نعيمة 9
 أستاذ مشارؾ مقراني مراد 10
 3أستاذة بجامعة قسنطينة  ساسي بودماغ سعاد 11
 سكرةب -أستاذ بجامعة دمحم خيضر بمكحل عز الديف 12
 مسؤولة المكتبة مصطفاوي سميمة 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة 2015ر نوفمب 29مؤرخ في  قــرار

 القصر-الخدمات االجتماعية لدى لمديرية الخدمات الجامعية بجاية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179 بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
الذي  2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
إنشاء الديواف الوطني لمخدمات  ف، المتضم1995مارس سنة  22المؤرخ في  95/84بمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 ،2003ر سنة سبتمب 14المؤرخ في  03/312الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 2013ديسمبر سنة  23بمقتضى  القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة 2004ديسمبر سنة  22
 ليا ومشتمالتيا،

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية 2015أكتوبر سنة  28خ في نظرا لممحضر المؤر  -
 القصر.-الخدمات الجامعية بجاية

 يمي:  اـــرر مـــــقـي
 

 ،القصر-بجاية: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى لمديرية الخدمات الجامعية  المـادة األولى
 الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: : تتكوف لجنة2الـــمـــادة 
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 األعضاء الدائمون: 
 أيت أكمي ىشاـ -03 جعفر المدعو جاكر صبرينة -02 عيدلي صفياف -01
 بوشاشي موراد -06 عماروش ندير -05 فداؿ الطيب -04
   كاتب ياسيف -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 باكوري موراد -03 ىامل أمقراف -02 سيبوف أحسف -01

 

 ( سنوات ابتداًء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03المجنة لمدة ثالث ) : تسري عيدة ىذه3الـــمـــادة 
القصر، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة -: يكمف السيد مدير الخدمات الجامعية بجاية4الـــمـــادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
 

   2015نوفمبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                          
 والبحث العلوي ع/وزير التعميم العالي                                                                                                        

 األهيي العام                                                                                                                                       
 الديي صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2013أفريل سنة  03المؤرخ في  242، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1202قرار رقم 

  ، المعدل،بعض مؤسسات التعميم العالي لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436ب عاـ رج 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ، 
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
، 2003أوت سنة  23الموافق   1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،والذ
، والذي 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بعض مؤسسات التعميـ  لدى، المتضمف إنشاء مخابر بحث 2013ريل سنة أف 03المؤرخ في  242وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ،العالي
   :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 

والمذكور أعاله، كما ىو محدد في  المعدؿ،  ،2013أفريل  03المؤرخ في  242يعدؿ ممحق القرار رقـ  :األولىالمادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرا  :2المادة 
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 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي
 

 : 1جامعة باتنة 
 مخبر دراسات في التاريخ والثقافة والمجتمع،  -
 مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي، -
 مخبر بنؾ االختبارات النفسية والمدرسية والمينية، -
 مخبر الدراسات السوسيواقتصادية لمحياة اليومية ، -
 مخبر المتخيل الشفوي بيف حضارة المشافية مف جية، وحضارتي الكتابة والصورة مف جية أخرى، -

 : 2جامعة باتنة 
 مخبر اآلليات المتقدمة وتحميل األنظمة، -
 ،مخبر التعميـ اإللكتروني وتدريس المغة والثقافة -
 التصميـ البيئي لميياكل وميكانيكا الزالزؿ، مخبر التطوير اإلبداع في -
 مخبر تعبئة وتسيير الموارد المائية، -
 .الجزئيات الحيوية-مخبر الفيزيولوجيا، التسمـ واألمراض الخموية والجزئية -

 (.............................."والباقي بدون تغيير"............................ )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2012أفريل سنة  14المؤرخ في  145رار رقم ، يعدل الق2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1203رقم قرار 
 بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 مة، المعدؿ، تعييف أعضاء الحكو 
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،يحدد تنظيـ المجاف القط
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
، 2003أوت سنة  23الموافق   1424جمادى الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، 2013جانفي سنة  30الموافق   1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات وزير التعمي
بعض مؤسسات التعميـ  لدى، المتضمف إنشاء مخابر بحث 2012أفريل سنة  14المؤرخ في  145وبمقتضى القرار رقـ  -

 .العالي، المعدؿ
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

ىو محدد في  ، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما2012أفريل  14المؤرخ في  145يعدؿ ممحق القرار رقـ  :األولىالمادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في

 زير التعميم العالي والبحث العمميو                                                                                                                      
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                        
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 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي
 

 : 1جامعة باتنة 
 الطفل، المدينة والبيئة،مخبر  -
 ،اليندسة المعمارية والعمراف والنقل الحضري: سكف، منظر وحركة حضريةمخبر  -
 ،ومقاصد الشريعةمخبر الفقو الحضاري  -
 ،تماعية في األوراسالديناميات االجمخبر  -
 ،اقتصاديات استثمارات الطاقة المتجددة واستراتيجيات تمويل المناطق النائيةمخبر  -
 ،جة  الظواىر المعمارية والعمرانية  مف الفكرة إلى االستعماؿذدراسة ونممخبر  -
 : الواقع، الرىانات واألفاؽ،األمف اإلنسانيمخبر  -
 ،المجتمع واألسرةمخبر  -

 : 2جامعة باتنة 
 ،ؾاإللكترونيتطبيقات الرياضيات في اإلعالـ اآللي و خبر م -
 ،ايقاتية وتطبية الجزئيالمعادالت التفاضممخبر  -
 ،تسيير مخاطر التعفنات المرتبطة بالعالجمخبر  -
 ة،التربوي ةالرياضي اتمنشاطلتكنولوجية العمـو ال -
 متغير استراتجيات تعميـ األدب: مفيـو مخبر  -
 ،باتػنػة --ػيػربائػيػة أنػظػمػة الػجػر الػكمخبر  -
 لوجيات المعمومات واالتصاؿ.و مة وتكنظانمخبر  -

 (.............................."والباقي بدون تغيير"............................ )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2011مارس سنة  16المؤرخ في  146، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1204قرار رقم 
 بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل.  لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7شاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة يحدد قواعد إن
أوت سنة  23الموافق      1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003
، 2013جانفي سنة  30الموافق   1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بعض مؤسسات التعميـ  لدى، المتضمف إنشاء مخابر بحث 2011مارس سنة  16المؤرخ في  146وبمقتضى القرار رقـ  -

 .العالي، المعدؿ
 :ييأتــ اـــرر مـــــقـي
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، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2011مارس  16المؤرخ في  146: يعدؿ ممحق القرار رقـ المادة األولى
 الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 

  2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                       

            طاىر حجارستاذ األ                                                                                                                            
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 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي
 

 : 1جامعة باتنة 
 اتات في األنظمة الزراعية الجبمية: حاؿ منطقة االوراس،مخبر تطوير تقنيات وقاية النب -
 مخبر عمـو األغدية، -
 ،فمخبر األمف في منطقة المتوسط: إشكالية وحدة وتعدد المضامي -

 : 2جامعة باتنة 
  ،مخبر االلتياب الفيروسي لمكبد -
 مخبر البعد التثاقفي لتدريس المغة الفرنسية في الجزائر، -
 .وادمخبر ميكانيؾ اليياكل والم -

 (.............................."والباقي بدون تغيير"............................ )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2010مارس سنة  25المؤرخ في  93، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1205قرار رقم 
 لتعميم العالي، المعدل.بعض مؤسسات ا لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
أوت سنة  23الموافق      1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003
، 2013جانفي سنة  30  الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بعض مؤسسات التعميـ  لدى، المتضمف إنشاء مخابر بحث 2010مارس سنة  25المؤرخ في  93وبمقتضى القرار رقـ  -

 .العالي، المعدؿ
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2010مارس  25رخ في المؤ  93يعدؿ ممحق القرار رقـ  :األولىالمادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                
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 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي
 : 1جامعة باتنة 

 كيمياء المواد واألحياء : الفاعمية والنشاط الكيميائي،مخبر  -
 إمداد،  –نقل  –مخبر إدارة  -

 : 2جامعة باتنة 
 .مخبر بيوتكنولوجيا الجزئيات ذات النشاط البيولوجي وأمراض الفيزيوخموية -

 (.............................."والباقي بدون تغيير"............................ )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2009جويمية سنة  13المؤرخ في  222القرار رقم  ، يعدل2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1206قرار رقم 
 بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 كومة، المعدؿ،تعييف أعضاء الح
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
، 2003أوت سنة  23الموافق   1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 متمـ،والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وال
، 2013جانفي سنة  30الموافق   1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بعض مؤسسات  لدى، المتضمف إنشاء مخابر بحث 2009جويمية سنة  13المؤرخ في  222وبمقتضى القرار رقـ  -

 .العالي، المعدؿالتعميـ 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2009جويمية  13المؤرخ في  222يعدؿ ممحق القرار رقـ  :األولىالمادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 

 2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                                                
 لي والبحث العمميوزير التعميم العا                                                                                                              

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي
 

 : 1جامعة باتنة 
 مخبر سيكولوجية مستعمل الطريق،  -

 : 2جامعة باتنة 
 .ال يوجد -

 (.............................."والباقي بدون تغيير"............................ )
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  2008جوان سنة  19المؤرخ في  58م ، يعدل القرار رق2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1207قرار رقم 
  ، المعدل،بعض مؤسسات التعميم العالي لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 عدؿ،تعييف أعضاء الحكومة، الم
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، والذي 1999سنة  أكتوبر 31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
، 2003أوت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، والذي 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسـو التنفيذي رقـ وبمق -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بعض مؤسسات التعميـ  لدى، المتضمف إنشاء مخابر بحث 2008جواف سنة  19المؤرخ في  58وبمقتضى القرار رقـ  -

  ،، المعدؿالعالي
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

والمذكور أعاله، كما ىو محدد في  ، المعدؿ،2008جواف  19المؤرخ في  58يعدؿ ممحق القرار رقـ  :األولىالمادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 محق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العاليم

 : 1جامعة باتنة 
 تطوير نظـ الجودة في مؤسسات التعميـ العالي والثانوي، -

 : 2جامعة باتنة 
 .ال يوجد -

 (.............................."والباقي بدون تغيير"............................ )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2005أوت سنة  05المؤرخ في  171، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1208قرار رقم 
  بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل. لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف ، والمتضم2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420عاـ رجب  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
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، 2003أوت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يرىا، المعدؿ والمتمـ،والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس

، والذي 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

سات التعميـ بعض مؤس لدى، المتضمف إنشاء مخابر بحث 2005أوت سنة  05المؤرخ في  171وبمقتضى القرار رقـ  -
 .العالي، المعدؿ

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2005 أوت 05المؤرخ في  171يعدؿ ممحق القرار رقـ  :األولىالمادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2الـــمــادة 
 2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                                   

 العمميوزير التعميم العالي والبحث                                                                                                    
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي
 : 1جامعة باتنة 

 مخبر البحث في المحيط والصحة واإلنتاج الحيواني، -
 مخبر فيزياء اإلشعاعات وتفاعالتيا مع المادة، -

 : 2جامعة باتنة 
 .مخبر الوقاية الصناعية -

 (.............................."غييروالباقي بدون ت"............................ )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2003ديسمبر سنة  03المؤرخ في  303، يعدل القرار رقم 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1209قرار رقم 
 بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث ا
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
، 2003أوت سنة  23الموافق   1424ة عاـ جمادى الثاني 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، 2013جانفي سنة  30الموافق   1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 مي،والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
بعض مؤسسات  لدى، المتضمف إنشاء مخابر بحث 2003ديسمبر سنة  03المؤرخ في  303وبمقتضى القرار رقـ  -

 .التعميـ العالي، المعدؿ
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
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، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2003ديسمبر  03المؤرخ في  303يعدؿ ممحق القرار رقـ  :األولىالمادة 
 بيذا القرار. الممحق

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي

 : 1 جامعة باتنة
 ،الفيزياء الطاقوية المطبقةمخبر  -
 ،دراسة إحصائية -لمغاربة في إثراء الدراسات اإلسالمية إسيامات ا مخبر -
 ،1962-1954الحركة الوطنية الجزائرية وثورة التحرير مخبر  -
 ،مصادرىا –أعالميا  -تاريخيا  -العمـو اإلسالمية في الجزائر مخبر  -
 ،الموسوعة الجزائرية الميسرةمخبر  -
 ، حوار الحضارات والعولمةمخبر  -

 : 2جامعة باتنة 
  عمـ المياه المطبقة.مخبر  -

 (.............................."والباقي بدون تغيير"............................ )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2002ماي سنة  28يعدل القرار المؤرخ في ، 2015 ديسمبر 01مؤرخ في  1210قرار رقم 
 بعض مؤسسات  التعميم العالي، المعدل لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث  

 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 د تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،يحد
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
، 2003أوت سنة  23الموافق   1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ذي رقـ وبمقتضى المرسـو التنفي -

 والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، 2013جانفي سنة  30الموافق   1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،والذي يحدد 
بعض مؤسسات التعميـ العالي،  لدى، والمتضمف إنشاء مخابر بحث 2002ماي سنة  28وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .المعدؿ

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
ىو محدد في الممحق بيذا  ، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما2002ماي  28يعدؿ ممحق القرار المؤرخ في  :األولىالمادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الـــمــادة 

 2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي
 : 1جامعة باتنة 

 ،لمصناعة المحمية االقتصاديةالدراسات مخبر  -
 ،مخبر الشعرية -

 : 2جامعة باتنة 
 األخطار الطبيعية وتييئة اإلقميـ،مخبر  -
 التقنيات الرياضية مف أجل التطبيق. الجوانب الحتمية والستوكاستيكية.مخبر  -

 ........................"............(...والباقي بدون تغيير................ )............"............
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2001فيفري سنة  05المؤرخ في  42لقرار رقم ، يعدل ا2015ديسمبر  01مؤرخ في  1211قرار رقم 
 ض مؤسسات التعميم العالي، المعدلبع لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ة، المعدؿ،تعييف أعضاء الحكوم
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
، 2003أوت سنة  23الموافق   1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ـ،والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتم
، 2013جانفي سنة  30الموافق   1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بعض مؤسسات التعميـ  لدى، والمتضمف إنشاء مخابر بحث 2001فيفري سنة  05المؤرخ في  42وبمقتضى القرار رقـ  -

 .لي، المعدؿالعا
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2001فيفري  05المؤرخ في  42يعدؿ ممحق القرار رقـ  :األولىالمادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي
 : 1باتنة جامعة 
 ،تحسيف المنتجات الفالحية وحماية األنظمة البيئية في المناطق الجافة مخبر -
 ،الكيمياء وكيمياء البيئةمخبر  -
 ،إقتصاد المؤسسة والتسيير التطبيقيمخبر  -
 ،المغاربية االقتصادياتالدراسات مخبر  -
 ،الدراسات الفيزيائية والكيميائية لمموادمخبر  -
 ،كري واألدبي بالجزائرأبحاث في التراث الفمخبر  -
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 :2جامعة باتنة 
 ،اآللية واإلنتاج اآلليمخبر  -
 ،اإللكترونيات المتطورةمخبر  -
  الكيرتقنية باتنة،مخبر  -
 ،دراسات األنظمة الطاقوية الصناعيةمخبر  -
 ،البحث في ىندسة اإلنتاجمخبر  -

 .........."(....................والباقي بدون تغيير"............................ )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2000جويمية سنة  25المؤرخ في  88، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  01مؤرخ في  1212قرار رقم 
 بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل لدىالمتضمن إنشاء مخابر بحث 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 2015مايو سنة   14الموافق  1436عاـ  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، والذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
، 2003أوت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 حدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،والذي ي
، 2013جانفي سنة  30الموافق   1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بعض مؤسسات التعميـ  لدى، والمتضمف إنشاء مخابر بحث 2000ة سنة جويمي 25المؤرخ في  88وبمقتضى القرار رقـ  -

 .العالي، المعدؿ
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2000جويمية  25المؤرخ في  88يعدؿ ممحق القرار رقـ  :األولىالمادة 
 الممحق بيذا القرار.

 لنشرة الرسمية لتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في ا  :2المادة 
 2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العاليم
 : 1جاهعة باتنة 

 ال يوجد، -
 : 2جاهعة باتنة 

 التحريض الكيرومغناطيسي.-أنظمة الدفعمخبر  -
 ..........."........(....................والباقي بدون تغيير................... ).............."........

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2012ديسمبر  27المؤرخ في  798، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  01مؤرخ في  1213رقم ار قر 
 ، المعدل عنابة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214 -84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، 3بتنظيـ جامعة  عنابة وسيرىا ، المعدؿ والمتمـ ، السيما المادة 
 والمتضمف ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 ،2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي
الذي ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممييحدد 
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي  2012ديسمبر  27المؤرخ في  798وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.عنابة جامعة
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

المعدؿ والمذكور أعاله، كما ىو  ،2012ديسمبر  27المؤرخ في  798يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى: 
 .يذا القراربلجدوؿ الممحق محدد في ا

  : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2015 ديسمبر 01 بالجزائر في حرر                                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة 
 األعضاء المعينين:-1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس  نمامشة دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سفبميمي مح

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو صدقة عز الديف
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو بف الشيخ جماؿ
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو بف نادر سميـ
 وزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل ال عضو بف خميفة كريـ
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو  خيدري إبراىيـ

 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ  عضو فراح نصر الديف
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  عضو أحمد عبد الدايـ 
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو كورابة مصطفى

صالح المستشفيات عضو ليتييت عمي رضا  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو مرار ىاشمي
 المكمف بالثقافة ممثل الوزير عضو طيبي عمي
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية عضو عالؽ عمر

 ل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينةمث عضو موىوبي عمي
 ممثل الوالي عضو  قانـ مولود

 "......................................والباقي بدون تغيير....................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2014جويمية  14في  المؤرخ 468، يعدل القرار رقم  2015ديسمبر  01المؤرخ في  1214قرار رقم 
 القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين

 وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة، المعدل والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف 1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني  29المؤرخ في  11-98ـ بمقتضى القانوف رق -

 التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ والمتمـ،
 المتضمف، 2015 سنة مايو 14 الموافق 1436 عاـ رجب 25 في المؤرخ 125-15 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -
 الحكومة، أعضاء عييفت
 المتضمف ،1992 سنة يناير 13 الموافق 1412 عاـجب ر  8 في المؤرخ 22-92 رقـ التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

المعدؿ  ،إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا وتنظيميا
   والمتمـ،

 الذي ،2013 سنة يناير 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ ذيالتنفي المرسـو وبمقتضى -
 العممي، والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد

إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  ، المتضمف2009جواف سنة  7القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  وبمقتضى -
لعممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية المكمفة ببرمجة نشاطات البحث ا

 والطاقة ،
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف 2014جويمية  14المؤرخ في  468وبمقتضى القرار رقـ  -

نسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وت
 األولية والطاقة، المعدؿ .

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
، المعدؿ والمذكور أعاله، وتحرركما 2014جويمية  14المؤرخ في  468تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 يأتي:
 دوف تغيير ...................................." المادة األولى:..............................ب

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة كما يمي:

- ..........................  ،. 
- ،........................... 
 عف وزارة الفالحة والتنمية الريفية: أمجكوح مصطفى. -

 ).............................الباقي بدوف تغيير.................................(."
  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2015 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                                                 
 يم العالي والبحث العمميوزير التعم                                                                                                                

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2014ة جويمي 14المؤرخ في 469، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  01المؤرخ في  1215قرار رقم 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 

 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العموم األساسية، المعدل
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضمف القانوف  1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني  29ي المؤرخ ف 11-98بمقتضى القانوف رقـ  -
 التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ والمتمـ،
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 المتضمف، 2015 سنة مايو 14 الموافق 1436 عاـ رجب 25 في المؤرخ 125-15 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -
 المعدؿ، مة،الحكو  أعضاء تعييف

 والمتضمف 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412 عاـجب ر  8 في المؤرخ 22-92 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -
المعدؿ  ،إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا وتنظيميا

   والمتمـ،
 الذي 2013 سنة يناير 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

 العممي، والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد
إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  والمتضمف 2009جواف سنة  7القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  وبمقتضى -

 تطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العمـو األساسية،المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي وال
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف  2014جويمية  14المؤرخ في  469وبمقتضى القرار رقـ  -

قييميا في مجاالت العمـو القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وت
   األساسية، المعدؿ.

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
، المعدؿ والمذكور أعاله، وتحرر 2014جويمية  14المؤرخ في  469تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 كما يأتي:
 .........................." المادة األولى:..............................بدوف تغيير .............

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العمـو األساسية كما يمي:

 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي: -
-.............،.................... 
-،................................. 
-،................................. 
-،................................. 
 زعتري شابو أماؿ،   -

 .........................الباقي بدوف تغيير.............................(. "..........)......
 شر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ين :2المادة 
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 2014جويمية  14المؤرخ في  472، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  01المؤرخ في  1216رقم قرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي

 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة وعموم األحياء، المعدل
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

، المتضمف القانوف 1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني  29المؤرخ في  11-98لقانوف رقـ بمقتضى ا -
 التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،المعدؿ والمتمـ،

 لمتضمفا، 2015 سنة مايو 14 الموافق 1436 عاـ رجب 25 في المؤرخ 125-15 رقـ الرئاسي المرسـو وبمقتضى -
 المعدؿ، الحكومة، أعضاء تعييف

إنشاء  ، المتضمف1992 سنة يناير 13 الموافق 1412 عاـجب ر  8 في المؤرخ 22-92 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -
   المعدؿ والمتمـ، ،المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا وتنظيميا
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 الذي ،2013 سنة يناير 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسـو ىوبمقتض -
 العممي، والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد

إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  والمتضمف 2009جواف سنة  7القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  وبمقتضى -
ة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة وعمـو المكمفة ببرمج

 األحياء،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف  2014جويمية  14المؤرخ في  472وبمقتضى القرار رقـ  -

تكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير ال
   وعمـو األحياء، المعدؿ. 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
، المعدؿ والمذكور أعاله ، وتحرر 2014جويمية  14المؤرخ في  472تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 كما يأتي:
 ............)بدوف تغيير( ...................................." المادة األولى:...................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة وعمـو األحياء كما يمي:

- ..............  ،............. 
-  ،.......................... 
صالح المستشفيات: عراضة موسى، -  عف وزارة الصحة والسكاف وا 
 عف وزارة الفالحة والتنمية الريفية: بوحباؿ عبد المالؾ، -

 ....................(."......والباقي بدون تغيير..... ..........................)................
  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 يحدد القائمة، 2015ديسمبر  01 مؤرخ في 1217رقم قرار 
 االسمية ألعضاء مجمس إدارة سيدي بمعباس 

 

 العممي إن وزير التعميم العالي والبحث
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ،
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141–89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ و المتمـ، و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23ق المواف
 .سيدي بمعباساالسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. سيدي بمعباستحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة : 2المادة 
  ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار ف :3المادة 
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة المقباالسم و 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي  رئيس غوالي نور الديف

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو منقور حميد بوعزة  
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو الديفالواليش نور 

 و اإلصالح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو يحي زعابطة
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية  عضو إجكواف نادية

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو عمور منصور
 بالثقافة ممثل الوزير المكمف عضو طيبي دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  عضو جبمي دمحم         
صالح المستشفياتالوزير المكمف بالصحة  ةممثم عضو غالـ ليمى إلياـ  والسكاف وا 

 بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بختي حمزة
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ  عضو درمباركي عبد القا

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بف إيدي دمحم
 ممثمة الوالي. عضو نابي نادية

 األعضاء المنتخبين: -2
 الييئة الصفة المقباالسم و 

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا  عضو بف رحو قويدر حميـ
 منتخب عف األساتذة لكمية الطب  ممثل عضو بجاوي مصطفى

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو كريـ كريمة
 عمـو التسييرالتجارية و ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية و  عضو كاممي دمحم
 جتماعيةواالممثل منتخب عف األساتذة لكمية  العمـو اإلنسانية  عضو تيزي ميمود

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة و الحياة عضو مغيث خالد بومديف
 اليندسة الكيربائيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو بف داود عبد البر
 العمـو الدقيقةممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو  بف شيرة موفق
 اآلداب والمغات والفنوف ة ممثل منتخب عف األساتذة لكمي عضو بركة لخضر

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عزوز نور الديف
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو رقيق دمحم مختار
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات عضو بف قدياب بوحجر
 وظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدماتممثل منتخب عف الم عضو بف خميفة بمحوؿ
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو نصمي بكير معاد
 عف الطمبة منتخب ممثل عضو بف تخيسي بالؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن إنشاء2015ديسمبر  02مؤرخ في  1218قرار رقم 

 مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، والمتضمف 2015مايو سنة  14فق الموا 1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
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، 2003أوت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة وا

، الذي يحدد 2005أوت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ـ ذو القعدة عا 27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

، الذي 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة القطاعية 2011أفريل سنة  11المؤرخ في  203تضى القرار رقـ وبمق -
 الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 

تعميـ العالي والبحث العممي في وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة ال -
 ، 2015ماي  07و 06المنعقدة في  2015دورتيا األولى 

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ 1999أكتوبر سنة 

 العالي.
 تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحق ىذا القرار. :2الــمــادة 
 والبحث العممي.  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي :3الــمــادة 
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 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 

 جـامعة أدرار:
 مخبر التربية والتنمية،  .1

 :1جـامعة البليـدة 

 الفيزيائية لواجيات المواد التطبيقية لمبيئة،  ءمخبر الكيميا .2
 جـامعة البويـرة:

 بر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطوير المحمي، حالة منطقة البويرة،مخ .3
 مخبر السياسات التنموية والدراسات االستشرافية، .4

 :1جـامعة اجلزائـر 
 مخبر العمـو الجنائية، .5

 :2جـامعة اجلزائـر 
 مخبر عمـ النفس الصحة والوقاية ونوعية الحياة، .6
 خطاب، تعميمية المغات والتداخل الثقافي،مخبر التقاطع التخصصي لمبحث: تحميل ال .7
 مخبر عمـ النفس االجتماعي واآلفات االجتماعية، .8
 مخبر المسانيات التطبيقية وتعميـ المغات، .9
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 : 3جـامعة اجلزائر 

 مخبر عمـو األداء الحركي والتدخالت البيداغوجية، .10
 جـامعة الشلف:

 جنبية والترجمة،تكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ في تعميـ المغات اال مخبر .11
 جـامعة الطـارف: 

 مخبر التراث والدراسات المسانية،   .12

 جـامعة املسيلـة:

 مخبر الدراسات األنثروبولوجية والمشكالت االجتماعية،  .13
 جـامعة الوادي:

 مخبر النمو والتنمية االقتصادية في الدوؿ العربية،  .14
 ،مخبر السياسات العامة وتحسيف الخدمة العمومية في الجزائر  .15

 جامعة أم البواقي:

 مخبر العمـو التحميمية المواد والمحيط،  .16
 

 جـامعة جبايـة:

 مخبر البحث في التسيير والتقنيات الكمية، .17
 مخبر المغات األجنبية لمتخصص في األوساط االجتماعية والمينية: إلعداد لالحتراؼ،   .18

 جـامعة بسكـرة:

 د الحيوية،مخبر الوراثة، التكنولوجيا الحيوية وتثميف الموار  .19
 جـامعة بشار:

 مخبر الكيمياء وعمـو البيئة، .20
 جـامعة تلمسـان:

 مخبر الفنوف والدراسات الثقافية،  .21
 جـامعة تيارت:

 مخبر االعالـ الجغرافي اآللي والتنمية المستدامة،  .22
 مخبر الدراسات التاريخية واألثرية في شماؿ إفريقيا،   .23

 جـامعة جيجـل:

 مخبر المغة وتحميل الخطاب،  .24
 جـامعة مخيس مليانة:

 مخبر االمف القومي الجزائري "الرىانات والتحديات"،  .25
 جـامعة خنشلة:

 مخبر ىندسة وعمـو المواد المتقدمة، .26
 :2جـامعة سطيف 

 مخبر التراث والدراسات األثرية،  .27
 مخبر المقاربة التداولية واستراتجيات الخطاب،  .28
 مخبر دراسات وأبحاث حوؿ المجازر االستعمارية،  .29
 مخبر السرديات واألنساؽ الثقافية،  .30

 جـامعة سعيـدة:

 مخبر الدراسات القانونية المقارنة،   .31
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 يتضمن إحداث، 2715ديسمبر  77مؤّرخ في  1219قرار رقم 
 لعالي والبحث العمميلجنة قطاعية لمصفقات لوزارة التعميم ا

 

 إّى وزير التعلين العالي والبحث العلوي،
، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،
الذي يحّدد  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 يأتــي اـــرر مـــــقـي

ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15مف المرسػػـو الرئاسي رقـ  187-179تطبيقػا ألحكاـ المادتيف  :المادة األولى
، المذكور أعاله، تحدث لجنة قطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436

 والبحث العممي.
 : تمغى األحكاـ المخالفة ليذا القّرار.2المادة 
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية  لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.   : 3المادة 

 
 

 2715 ديسمبر 77حـرر بالجزائر في                                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                        

 األستاذ: طاىر حجـار                                                                                                           
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 ، يحدد تشكيمة 2715ديسمبر  77مؤّرخ في  1227قرار رقم 

 الّمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميم العالي والبحث العممي
 

 السيّد وزير التعلين العالي والبحث العلوي،إّى 

، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،

، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،

الذي يحّدد  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  187و 185ادتيف : تطبيقا ألحكاـ المالمادة األولى

، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436
 يمي:ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تشكيمة الّمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، كما 

 : تتشكل الّمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف:2الـــمـــادة 
 :عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 رئيساً  السيد: بوىيشة دمحم -
 نائبًا لمرئيس السيد: جبراني عبد الحكيـ -

  

 :عن ممثمي القطاع المعني 
 عضوا  كاممي الحاجالسيد:  -
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 عضوا  يد: بميفة بومديفالس -

 عضوا مستخمفا السيد: العوفي عمر -

 عضوا مستخمفا حاج قاسي فايزةالسيدة:  -
  

 :)عن وزارة المالية )المديرية العامة لمميزانية 

 عضوا  السيد: أبركاف مميكة -

 عضوا مستخمفا السيدة: سمماني يسمينة -
  

 :)عن وزارة المالية )المديرية العامة لممحاسبة 

 عضوا  لسيدة: بف كريـ صفيةا -

 عضوا مستخمفا خرادوش مباليا :السيد -
  

 :عن وزارة عن وزارة التجـــارة 

 عضوا  السيدة: عياشي فاطمة -

    عضوا مستخمفا السيدة: حراد جازية -

 : ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3المادة 
 2715 ديسمبر 77حـرر بالجزائر في                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                           
 األستاذ: طاىر حجـار                                                                                                
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 مؤرخ في 169، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  07مؤرخ في  1221قرار رقم 

 ورقمة ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015أفريل  21
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، و المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436ـ رجب عا 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد
 2001يونيو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في   210 - 01بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 3والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03نفيذي رقـ و بمقتضى المرسـو الت -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
الذي  2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
 ورقمة. ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015أفريل   21مؤرخ في  169وبمقتضى القرار رقـ  -
 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
، والمػذكور أعاله، كما ىو محدد 2015أفريل   21مؤرخ في  169يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ رقـ  المادة األولى:

 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2015 ديسمبر 07 حرر بالجزائر في                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           

 طاىر حجارتاذ األس                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ورقمة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 معينين:األعضاء ال -1

 القطاع الصفة االسم و المقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس قادري دمحم العيد

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو باشا عبد الغاني 
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو حواسي عمي 

 ة بالتربية الوطنية ممثل الوزيرة المكمف عضو مستور بصديق 
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو مداني بف عمي

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو قرقب دمحم 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة و المناجـ  عضو حروز عبد العزيز

 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  ممثل الوزير المكمف عضو زوبير أحمد
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة عضو بوخاري إدريس

 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو مزياف يحي
 ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية عضو بزيف فتيحة
 ثل الوزير المكمف بالطاقةمم عضو منينة موسى

 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ عضو حماديف بمقاسـ
صالح المستشفيات عضو مصدؽ فاضل  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 ممثل الوالي. عضو بوتسونة الطاىر
 

 .............................."".............................والباقي بدون تغيير......
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2013ماي  13المؤرخ في  352، يعدل ويتمم القرار رقم 2015ديسمبر  07مؤرخ في  1222قرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، و المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15ى المرسـو الرئاسي رقـ بمقتض -

 ،ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد
الذي يحدد  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 10ظيمو و سيره، السيما المادة مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتن
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204- 10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 2المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز 2013ماي  13المؤرخ في  352وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ . الجامعي بالبيض،
 يأتــي اـــرر مـــــقـي

، والمػذكور أعاله، كما ىو محدد 2015أفريل   21مؤرخ في  169لجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ رقـ يعػدؿ ا المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

والمػذكور أعاله، كما  ؿ، المعد 2013ماي  13المؤرخ في  352يعػدؿ و يتمـ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ا القرار.ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذ

  البحث العممي.و ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :2المادة 
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
 األعضاء المعينين: -1

 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، ارئيس تبوف فتح هللا

 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مسعودي بف عودة أيوب
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوكروش عبد الرحماف

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،  عضو تاج الديف دمحم
 ثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري،مم عضو عمار عمر

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو زيدور فاطمة
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو سميماف محي الديف
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو خشيبة مصطفى
 لوزير المكمف بالتجارة،ممثل ا عضو ماحي عبد القادر

 ممثل الوالي. عضو عميري دمحم
 

 ".............................والباقي بدون تغيير...................................."
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 2013جويمية  22المؤرخ في  294، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  07مؤرخ في  1224قرار رقم 
 المدية، المعدل قائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي يحدد ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 والمتضمف 2015سنة مايو  14 الموافق 1436عاـ  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، ،أعضاء الحكومةتعييف 
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24في  المؤرخ 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
المتضمف إنشاء  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 2لمدية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة جامعة ا
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
مة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي يحدد القائ 2013جويمية  22المؤرخ في    294وبمقتضى القرار رقـ   -

 المدية، المعدؿ. جامعة
 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما ىو 2013جويمية  22المؤرخ في  294: يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

  الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة  :2المادة 
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
 األعضاء المعينين: -1

 

 القطاع الصفة المقباالسم و 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بزينة دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو كوحيل السعيد  
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية عضو لعالوي أحمد 

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو خضروف عمار
 ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضماف االجتماعي عضو عمار ميوب
 السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري  ممثل عضو فنيش حسيف
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  عضو  عيساوي دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بوسحابة عمارة
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ  عضو رزوؽ لطفي 

 سياحة والصناعة التقميديةممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية و ال عضو  ناجي ناجي
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو زاير إبراىيـ 

 ممثل الوالي عضو عياش ىواري 
 

 ".............................والباقي بدون تغيير...................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2013فيفري  03المؤرخ في  30، يعدل القرار رقم 2015يسمبر د 08مؤرخ في  1226قرار رقم 
  والمتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لجامعة التكوين المتواصل، المعدل والمتمم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 لمتضمفوا 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المعدؿ،تعييف أعضاء الحكومة، -
 1990مايو سنة  26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  2المؤرخ في  149–90وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 18سيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا، ال
 1990مايو سنة  26الموافق  1410لقعدة عاـ ذي ا 2المؤرخ في  150–90وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مراكز التكويف المتواصل،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
لتكويف ، والمتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي لجامعة ا2013فيفري  03في المؤرخ  30وبمقتضى القرار رقـ  -

 المتواصل، المعدؿ والمتمـ.
 يأتــي اـــرر مـــــقـي

 يأتي: ا، المعدؿ والمػذكور أعاله، كم2013فيفري  03المؤرخ في  30: تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ المادة األولى
 ................)بدوف تغيير(........................................"المادة األولى:.............

 تحدد تشكمة المجمس العممي لجامعة التكويف المتواصل كما يأتي:
     

 الصفـة                       االسم والمقـب
 رئيسا مدير الجامعة حود مويسة جماؿ

 عضوا البيداغوجية نائب مدير الجامعة مكمفة بالدراسة بولحية سعاد
 عضوا نائب مدير الجامعة مكمف باالتصاؿ والعالقات المشتركة بيف القطاعات مشداؿ عبد القادر
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 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل الجزائر شماؿ رضاضعة دمحم لميف
 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل الجزائر شرؽ  بولحباؿ دمحم

 عضوا تكويف المتواصل وىرافمدير مركز ال قنصاب الحاج دمحم
 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل قسنطينة بوحنة عبد الرحمف

 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل عنابة شقرة عمي
 عضوا مديرة مركز التكويف المتواصل سطيف قطاؼ ليمى

 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل باتنة قريري سميماف
 عضوا التكويف المتواصل تيزي وزو مديرة مركز بومديف زينة

 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل البميدة عزاري عبد السالـ
 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل الشمف عشيط ىني دمحم
 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل سيدي بمعباس دحماني بخراج
 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل تممساف بغداد صديق

 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل سعيدة زة أبو بكر الصديقبوع
 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل األغواط بف صفي الديف محمود

 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل ورقمة بوعناف رابح
 عضوا مدير مركز التكويف المتواصألدرار حوتية دمحم

 عضوا تبسةمدير مركز التكويف المتواصل  صياد الصادؽ
 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل تيارت إسماعيل عطا هللا
 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل بشار سعيدي عبد الكريـ
 عضوا مدير مركز التكويف المتواصل بجاية عموي عبد الوىاب

 

 

 بالنسبة لممثمي األساتذة الدائمين
 الصفـة                       االسم والمقـب

 عضوا أستاذ التعميـ العالي معراؼ إسماعيل
 عضوا أستاذ محاضر قسـ "أ" سفاح زيف الديف

 عضوا أستاذة محاضرة قسـ "أ" عاللي حدة
 عضوا أستاذ محاضر قسـ "أ" ناصري عبد القادر

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" بمودنيف أحمد
 عضوا أستاذة محاضرة قسـ "ب" فرحاني فاطمة الزىراء فتيحة

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" دريس نبيل
 عضوا أستاذة محاضرة قسـ "ب" حومر سمية
 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" طربيت سعيد

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" قالتي عبد الكريـ
 عضوا أستاذة محاضرة قسـ "ب" لعاقل سياـ

 عضوا أستاذ محاضر قسـ "ب" دريدش حممي
 عضوا عد قسـ "أ"أستاذ مسا بوكراع إبراىيـ
 عضوا أستاذ مساعد قسـ "أ" الضيف عمي

 ......................................"والباقي بدون تغيير"..................................
  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 ، الذي2012أفريل  04المؤرخ في  143، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  08مؤرخ في  1227رقم  قرار
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 والمتضمف 2015سنة مايو  14 الموافق 1436عاـ  رجب 25مؤرخ في ال 125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، ،أعضاء الحكومةتعييف 
، والمتضمف 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 9يرىا السيما المادة إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وس
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي و البحث العممي،
مس إدارة الوكالة ، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مج2012أفريل  04المؤرخ في  143وبمقتضى القرار رقـ  -

 الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، لمعدؿ.
 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 ، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما يأتي:  2012أفريل  04المؤرخ في  143تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 ....)بدوف تغيير(..................................." المادة األولى: ...........................

يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية األشخاص 
 اآلتية أسماؤىـ:

 السيد ياسع نور الديف، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا 
 مراف، ممثل الوزير المكمف بالمالية،      السيد أولصاب ع 
  ،السيد ممواح حساف، ممثل وزير الدفاع الوطني 
  ،السيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري 
  ،السيد بف حسيف أشرؼ، ممثل الوزير المكمف بالطاقة 
 مثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،السيدة سيد عمي وردية زوجة كوديل، م 
 والمدينة،         السيد ناصري كماؿ، ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف 
 ،"السيد بوسعيد فيصل، ممثل عف مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف(SPA AGRODIV) ، 
  ،السيد أولي السعيد، ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدولة لممناجـ(SGP SOMINES)، 
  ،السيدة شارب شافية، ممثمة عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسيـ(IMETAL SPA)، 
  ،السيد خوجة دمحم، ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدولة لألشغاؿ العمومية(SGP SINTRA)، 
  ،السيد بوارشة سميـ، ممثل الغرفة الوطنية لمفالحة 
  لمتجارة والصناعة،    السيدة حشاد فاطمة الزىراء، ممثمة الغرفة الجزائرية 
            ،السيد بوزياف دمحم، مدير عاـ لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة 
           ،السيدة زعاتري أماؿ، مديرة عامة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا 
 ة الصناعية"،السيد بمميدي عبد الحفيع، مدير عاـ لممعيد الوطني الجزائري لمممكي 
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015 ديسمبر 08مؤرخ في  1228رقم  قــرار
 1وىران -لقسم الطب لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة المجنة  العممية

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
المتعّمق بتنظيـ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
 الذي 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، ، الذي2003
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤّرخ في  1وىراف  -وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -

 .2013أكتوبر  29
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة ألولىالمادة ا
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

 .1وىراف  -بمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف
، وفقا 1وىراف -: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة2ادة ــمــال

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
و، بتطبيق ، كل فيما يخص1وىراف  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة3ادة ــمــال

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي يحدد القائمة االسمية 2015ديسمبر  08المؤرخ في  1228ممحق بالقرار رقم 
 1وىران  -ألعضاء المجنة  العممية لقسم الطب  لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسـأستاذ استشفائي جامعي، رئيسة المجنة  شمبي عبمة 1
 رئيس القسـ بوكرش عبد الباقي 2
 أستاذ استشفائي جامعي بوشريط حسف 3
 أستاذ استشفائي جامعي عباس شكيب 4
 أستاذ استشفائي جامعي بوحديبة توفيق 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" كريميل بو عبد هللا 6
 "ب"أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ  خمميش بمعربي 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بومسموت سميـ 8
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015ديسمبر  08مؤرخ في  1229رقم  قــرار
 1وىران -لقسم طب األسنان لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة المجنة العممية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق بتنظيـ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
الذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
المؤّرخ  1وىراف -بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف -

 .2014جانفي  13في 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 

 1424لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

 .1وىراف -االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة
، 1وىراف -: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة2ادة ــمــال

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق 1وىراف -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة3 ادةــمــال

 قرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا ال
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 ميةالذي يحدد القائمة االس 2015ديسمبر  08المؤرخ في  1229ممحق بالقرار رقم 
 1وىران -ألعضاء المجنة  العممية لقسم طب األسنان  لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بوزوينة فاطمة 1
 رئيس القسـ أحمد فواتيح نور الديف 2
 أستاذ استشفائي جامعي بوزياف جميمة 3
 أستاذ استشفائي جامعي ي نور الديفسنوس 4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" مترؼ زىير 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" مكرلوؼ ليمى خديجة 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي سوابي عمي 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي تابتي بف طاىر شريفة فايزة 8
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 لقائمة االسمية ألعضاءيحدد ا 2015ديسمبر  08مؤرخ في   1230رقم قــرار
 1وىران -المجنة  العممية لقسم الصيدلة لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتعّمق بتنظيـ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 لمتّمـ،جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ وا
الذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، يحّدد مياـ الجامعة الذي
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤّرخ في  1وىراف  -بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمةوبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة  -

 .2013ديسمبر  18
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

-  
 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله،2003غشت سنة  23الموافق 
 .1وىراف  -االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة

، وفقا 1وىراف -: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة2 ادةــمــال
 ر.لمجدوؿ الممحق بيذا القرا

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1وىراف  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة3 ادةــمــال
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2015ديسمبر  08 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                     

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية 2015ديسمبر  08المؤرخ في  1230ممحق بالقرار رقم 
 1وىران -ألعضاء المجنة  العممية لقسم الصيدلة  لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة

 

 الصفـة والمقـب االسم الرقم
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ داّلوي يحي 1
 رئيسة القسـ موساوي نسيمة 2
 أستاذ استشفائي جامعي رزؽ هللا حسيبة 3
 أستاذ استشفائي جامعي تومي ىواري  4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بمعروي اللة ستي 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ف مريـ ساميةأبركا 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي موساوي رشيد 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي زواقي سعاد 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية 2015ديسمبر 08مؤرخ في  1231رقم  قــرار
 1وىران -ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة

 

 

 حث العمميإن وزير التعميم العالي والب
المتعّمق بتنظيـ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،
والذي  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الحكومة، المعّدؿ، يتضّمف تعييف أعضاء
،  2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، والذي
والذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 10و 8المؤّرخة في   1وىراف  -وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -

 .2014جانفي  15و 2013ديسمبر 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  43تطبيقا ألحكاـ المادة : المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2003غشت سنة  23الموافق 

 .1وىراف -ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة
، وفقا لمجدوؿ 1وىراف -: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة2 ادةــمــال

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق 1وىراف  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة3 ادةــمــال

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي
 

 2015ديسمبر  08 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة 2015ديسمبر  08في المؤرخ  1231ممحق بالقرار رقم 
 1وىران -االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، ممّثل األساتذة عف قسـ الطب، رئيس المجمس العممي لمكمية لّمو صالح 1
 عميد الكمية صنوبر عبد المجيد 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج أحمد أميف بف 3
 نائب العميد مكّمف بالتدّرج عّرار دمحم 4
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المتعّمقة بالطمبة كريميل بو عبدهللا 5
 رئيس قسـ الطب بوكرش عبد الباقي 6
 رئيس قسـ طب األسناف أحمد فواتيح نور الديف 7
 رئيسة قسـ الصيدلة موساوي نسيمة 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الطب شمبي عبمة 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ طب األسناف بوزوينة فاطمة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة داّلوي يحي 11
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 أستاذ استشفائي جامعي، ممّثل األساتذة عف قسـ الطب بواسرية حمزة 12
 اذ استشفائي جامعي، ممّثل عف أساتذة قسـ طب األسنافأست سنونسي نور الديف 13
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"، ممثمة األساتذة عف قسـ طب األسناف مكرلوؼ ليمى خديجة 14
 أستاذ استشفائي جامعي، ممّثمة األساتذة عف قسـ الصيدلة رزؽ هللا حسيبة 15
 امعي قسـ "أ"، ممّثمة األساتذة عف قسـ الصيدلةأستاذة محاضر استشفائي ج بمعروي اللة ستي 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف جازولي دمحم أميف 17
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف زوبير صفية 18
 مدير مخبر بوزياف دمحم 19
 مديرة مخبر بوزياف جميمة 20
 ر مخبرمدي غزيني يونس 21
 مدير مخبر مختاري لخضر 22
 مديرة مخبر محمودي حميمة 23
 مدير مخبر مسمي دمحم فاروؽ  24
 مدير مخبر بشير بويجرة نور الديف 25
 مديرة مخبر حرواؿ نبيمة 26
 مدير مخبر رزؽ هللا بغداد 27
 مديرة مخبر منتوري زىية 28
 مدير مخبر بف عبد هللا أنور 29
 مدير مخبر بد العزيزتاج الديف ع 30
 مديرة مخبر شويشة بدرة 31
 مديرة مخبر مختاري حورية 32
 مدير مخبر تومي ىواري  33
 مسؤولة المكتبة قاسي غزالة 34

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد قائمة لجان االمتحانات لمحصول 2015 ديسمبر 10 في مؤرخ 1233رقم  قــرار

 لة  وطب األسنان وتشكيمتياعمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب والصيد
 (2016يناير  31يناير إلى  2) دورة عادية من 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 صة،ا، المتضمف إنشاء شيادة الدراسات الطبية الخ1971ديسمبر  03المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436عاـ  رجب 52المؤّرخ في 125 -15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
، المتضمف قانوف المقيـ في العمـو  2011جويمية سنة  03المؤرخ في  236-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الطبية،
الذي  ،2013سنة  يناير 30فق الموا 1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13رقـ بمقتضػػى المرسـو التنفيذي و   -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
، المتضمف تنظيـ الدراسات والتقييـ والتدرج في الدراسات 1989فيفري سنة  25المؤرخ في  40رقـ  وجب القراروبم -

 الطبية المتخصصة،
اعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجية الجيوية ، الذي يحدد قو 2012مارس سنة  26المؤرخ في  91القرار رقـ  وجبوبم -

 ،اغوجية الوطنية لمتخصصات في العمـو الطبيةدلمتخصصات في العمـو الطبية والمجاف البي
، الذي يتضمف تنظيـ طور التكويف لنيل شيادة الدراسات 2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

 ميا والتدرج فييا.الطبية الخاصة ويحدد كميفيات تقيي
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 ما يمي قـررــي
 

 2صة وتشكيمتيا )دورة عادية مف ا: تحدد قائمة لجاف االمتحانات لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الطبية الخالمادة األولى
 (، طبقا لممحق ىذا القرار. 2016 يناير 31 إلى 2016 يناير

 العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ  :02ادة ــمــال
 

 2015 ديسمبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                 
ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ  ــ

LISTE ET COMPOSITION DES JURYS DE L’EXAMEN NATIONAL DU DIPLOME 
D’ETUDES MEDICALES SPECIALES DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 

I-SPECIALITES MEDICALES 

SPECIALITES MEMBRE DES JURYS 
LIEUX 

D’EXERCICES 

1/ANESTHESIE 
REANIMATION 

Président : Pr GUERINIK Mohamed Alger 

Membres Titulaires :  

Pr GRIENE Brahim 
Pr TOUDJI Ahmed 
Pr SOUILAMAS Nazim Nedjmeddine 
Pr MAHIAOUI Riad 
Pr BOUDAHANE Omar 
Pr CHOUKH Sofiane 
Pr CHOUICHA Badra 
Pr BENAHMED Amine 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 
Constantine 
Constantine 
Oran 
Oran 

2/ANESTHESIE 
REANIMATION 
PEDIATRIQUE 

Président : MENTOURI Zahia Oran 

Membres Titulaires :  

Pr BOULEDROUA Mohamed Salah 
Pr SOUILAMAS Nazim Nedjmeddine 
Pr NEGADI Mohamed Amine 
Pr BAATOUCHE Djamila 

Constantine 
Alger 
Oran 
Oran 

Membre suppléant :  

Pr KHEMLICHE Belarbi  Oran 

3/CARDIOLOGIE 

Président : Pr BOUAFIA Mohamed Tahar Blida 

Membres Titulaires :  

Pr KRIM Messad 
Pr BENKHEDDA Salim 
Pr HAMMOUDI Naima 
Pr DIAB Nadia 
Pr AIT ATHMANE Mouloud 
Pr MEZIANE Abderahim 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 
Annaba 
Tlemcen 

Membre suppléant :  

Pr AOUDIA Yazid Alger 

4/DERMATOLOGIE 
ET VENEREOLOGIE 

Président: Pr AMMAR KHODJA Aomar Alger 

Membres Titulaires :  

Pr BOUDGHENE STAMBOULI Omar 
Pr BOUHARATI Dalila 
Pr SALHI Aicha 
Dr CHEHAD Ahmed Samouel 

Tlemcen 
Alger 
Alger 
Constantine 

5/DIABETOLOGIE 
ENDOCRINOLOGIE 

ET MALADIES 
METABOLIQUES 

Président : Pr LEZZAR El-Kassam Constantine 

Membres Titulaires :  

Pr OUDJIT Brahim 
Pr OUAHID Safia 
Pr FOUDIL Dalila 
Pr AMANI Mohamed Lamine 
Pr OULD KABLIA Samia 
Pr NOURI Nassim 

Alger 
Alger 
Alger 
Oran 
Alger 
Constantine 
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6/EPIDEMIOLOGIE ET 
MEDECINE 

PREVENTIVE 
 
 
 
 

Président : Pr ZOUGHAILECHE Djamel Constantine 

Membres Titulaires :  

Pr HAMMOUDA Doudja 
Pr DJOUDI Fatima Zohra 
Pr HOUTI Leila 
Pr MIDOUM Nouri 
Pr BELKADI Mounia 
Pr KHELLIL Mebarek 

Alger 
Alger 
Oran 
Oran 
Constantine 
Constantine 

7/ GYNECOLOGIE 
OBSTETRIQUE 

Président : Pr CHAIB Rachid Alger 

Membres Titulaires :   

Pr DJENAOUI Tahar 
Pr ADJALI Mohamed 
Pr DERGUINI Mourad 
Pr GUERROUMI Smail 
Pr BELATECHE Badra 
Pr HIBA Fatma 
Pr BOUZIDI ZOUBIR 
Pr BOURAOUDJ Mohamed 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 
Oran 
Oran 
Annaba 
Constantine 

8/HEMATOLOGIE 

Présidente: Pr BELAHNI Meriem Fadila Alger 

 Membres Titulaires :  

Pr AIT ALI Hocine 
Pr BEKADJA Mohamed Amine 
Pr SIDI MANSOUR Noureddine 
Pr GRIFI Fatiha 
Pr MESLI-BENGUELA Naima 
Pr RAMAOUNE Mohamed 

Tizi-ouzou  
Oran 
Constantine 
Annaba 
Tlemcen 
Alger 

9/HEPATO-GASTRO-
ENTEROLOGIE 

Président : Pr BOUASRIA Hamza Oran 

Membres Titulaires :  

Pr BERKANE Saadi 
Pr DEBZI Nabil 
Pr HAKEM Shehrazed 
Pr HAMMADA Talel 

Alger 
Alger 
Oran 
Constantine 

Membre suppléant :  

Pr BAGHDADI Malika Oran 

10/ INFECTIOLOGIE 

Président : Pr LAOUAR Maamar Annaba 

Membres Titulaires :  

Pr BACHA Djaffer 
Pr NOUASRIA Boubekeur 
Pr AIDAOUI MEKKI 
Pr AIT HAMMOUDA Rabah 
Pr ABDENNOUR Djameleddine 
Pr MOUFFOK Nadjet 

Alger 
Béjaia 
Annaba 
Batna 
Constantine 
Oran 

Membre suppléant :  

Pr TRIMA Abdelwaheb Annaba 

11/ MEDECINE 
INTERNE 

Président : Pr BROURI Mansour Alger 

Membres Titulaires :  

Pr BELHADJ Mohamed 
Pr BOUCELMA Malika 
Pr OUADAHI Nacer 
Pr BIAD Ahmed 
Pr AYOUB AYADI Soraya 
Pr MALEK Rachid 
Pr HANECHE Kamel 
Pr BERROUIGUET Abdesalem 

Oran 
Alger 
Blida 
Alger 
Alger 
Sétif 
Constantine 
Tlemcen 
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12/MEDECINE 
LEGALE ET DROIT 

MEDICAL ET 
ETHIQUE 

Président : Pr BENHARKAT Abdelaziz Constantine 

Membres Titulaires :  

Pr OUSSADIT Abdessamed 
Pr BELHADJ Rachid 
Pr BELOUM Abdelmadjid 
Pr MOSTEFAOUI Azzedine 

Tlemcen 
Alger 
Constantine 
Alger 

Membre suppléante :  

Pr BENKOBI Saadia Sétif 

13/MEDECINE 
NUCLEAIRE ET 

IMAGERIE 
MOLECULAIRE 

Président : Pr BOUYOUCEF Salaheddine Alger 

Membres Titulaires : Tlemcen 

Pr BERBER Necib Ouahid eddine 
Pr HAFFAF Mehdi 
Pr MENAD Fatiha 

Alger 
Alger 
 

Membres suppléants :  

Pr AMIMOUR Assia 
Pr MEDJEHEDI Abdelkader 

Alger 
Tlemcen 

14/MEDECINE 
PHYSIQUE ET 

READAPTATION 

Président : Pr AHRAS Ahmed Alger 

Membres Titulaires :  

Pr NOUAR Abdelkhalek Chérif 
Pr AKDADER MAHIOU Saliha 
Pr BENSABER Ouassim 
Pr LEMAI Soumeya 

Blida 
Alger 

Sidi-Bel-Abbès 
Constantine 

Membres suppléants :  

Pr BELMIHOUB Abderrezak 
Pr HEBHOUB Rachid 

Blida 
Alger 

15/MEDECINE DU 
SPORT 

Président : BELHOCINE Mourad Alger 

Membres Titulaires :  

Pr GHOUINI Ahmed 
Pr KACHENOURA 

Blida 
Alger 

Membre suppléante :  

Pr DAIMALLAH Fadhila Alger 

16/MEDECINE DU 
TRAVAIL 

Président : Pr  LAMARA Mohammed Alger 

Membres Titulaires :  

Pr HADDAR Mustapha 
Pr HADDAD Mustapha 
Pr OULD KADI Farid 
Pr KAMEN Fouzia 
Pr BOUKARMA Ziadi 

Alger 
Constantine 

Oran 
Oran 
Sétif 

Membres suppléants :  

Pr SAAD Malika 
Pr TOURAB Djamel 

Alger 
Annaba 

17/NEUROLOGIE 

Président : Pr AREZKI Mohamed Blida 

Membres Titulaires :  

Pr ATTAL Elias 
Pr TOUBAL Nabila 
Pr MAKRI Samira 
Pr DAOUDI Smail 
Pr M’ZAHEM 
Pr BOUCHENAK KHELLADI Djaouad 

Alger 
Annaba 
Alger 

Tizi-Ouzou 
Constantine 

Tlemcen 

18/NEPHROLOGIE 
Président : Pr BENABADJI Mohamed Alger 

Membres Titulaires :  
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Pr REMACHE Azzedine 
Pr HADDOUM Farid 
Pr IFTENE Daouia 
Pr BENMANSOUR Mustapha 
Pr ATIK Ahsene 

Alger 
Alger 
Alger 

Tlemcen 
Annaba 

Membres suppléants :  

Pr KASTALI Mourad 
Pr BOUBHCHIR Mohand Akli 

Blida 
Tizi-Ouzou 

19/ONCOLOGIE 
MEDICALE 

Présidente : Pr.SADOUKI  Mohamed Alger 

Membres Titulaires : 
Pr. SMAILI Farida   
Pr. FILLALI Taha 
Pr .GHOMARI Soumaya 
Pr. YAMOUNI Mohamde 

 
Blida 
Constantine 
Tlemcen  
Oran 

Membres Suppléants :  

Pr. KERBOUA Asma  
Pr. OUKAL Mohamed 

Alger 
Alger 

20/OPHTALMOLOGIE 

Président : Pr. NEHILI FATMA Zohra Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. TIAR Malika   
Pr. KHERROUBI Rafika  
Pr .AILEM Amar 
Pr. GHEMRI Nadia 
Pr BOUSSALAH Meriem 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 
Tlemcen 

Membres Suppléants :  

Pr. OUSLIM Nadia  
Pr. BENABOURA Saliha 

Oran 
Oran 

21/ OTO-RHINO-
LARYNCOLOGIE 

 
 

Président : Pr. SELMANE Djamel Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. ZEMIRLI Omar   
Pr. YAHI Nadia 
Pr .DOUCHE Sadek 
Pr. BOUCHAIR Abderrezak 

Alger 
Alger 
Annaba 
Sétif 

Membres Suppléants :  

Pr. MOUZALI Amina 
Pr. BEDDAR Lamia 

Alger 
Alger 

22/PEDIATRIE 

Président : Pr.LARABA  Abdenour  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BOUKHELLAL HOURIA   
Pr. SARI-AHMED Mahfoud 
Pr .BOUHADJI-CHRIF Nacera 
Pr. BOUZERAR Zair 
Pr. BENDEDOUCHE Ahmed Salih  
Pr. SAHBATOU Rédouane 
Pr. BOUDERDA Zahia 
Pr. BIOUD Belgacem 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 
Tlemcen 
Oran 
Constantine 
Sétif 

23/PNEUMO- 
PHTYSIOLOGIE 

Présidente : Pr. BENCHARIF  Nadia Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BENALI  Rachid   
Pr. MEKIDECHE Dalila 
Pr .MAKHLOUFI Mohamed Tayeb 
Pr. TARIGHT Samia 
Pr. BENANI Abdelatif 

Annaba 
Alger 
Alger  
Alger 
Oran 

Membres Suppléants :  

Pr. KHELIOUENE Assia  
Pr. L’HADJ Mohamed                                                                             

Alger 
Alger 
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24/PSYCHIATRIE 

Président : Pr.KACHA  Farid Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BENCHARIF  Mohamed Amine   
Pr. SEMAOUN Boualem 
Pr .AZZEDINE Ratiba 
Pr. ALOUANI Mohamed Lamine 

Blida 
Alger 
Oran 
Sétif 

Membres Suppléants :  

Pr. TABTI Madjid  
Pr. SEHIM Sonia 

Alger 
Alger 

25/ RADIOTHERAPIE-
ONCOLOGIE 

 
 

Président: Pr.DALI YOUCEF Ahmed Fethi Oran 

Membres Titulaires :  
Constantine 
Alger 
Alger 
Oran 

Pr. DJEMAA-BENDJADIA Aicha   
Pr. MEKKI Fatima 
Pr .OUKRIF Seam 
Pr. AID MAMA 

Membre Suppléant :  

Pr. LAHMAR Kheira  Oran 

26/RHUMATOLOGIE 

Président :  Pr.BENZAOUI  Ahmed  Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. BRAHIMI Nadjia   
Pr. DAHOU Chafia 
Pr .LEFKIR Salima 
Pr. HANNI Fella 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 

Membres Suppléants :  

Pr. ABI-AYED Abdellatif  
Pr. HAOUICHET Chafika 

Alger 
Blida 

 

II » SPECIALITES FONDAMANTALES 
 

SPECIALITES MEMBRE DES JURYS 
LIEUX 

D’EXERCICES 

1/ANATOMIE 
GENERALE 

 Président : Pr. HAMMOUDI Si Salah Alger 

Membres Titulaires :  

Pr . GHEBRIOUT Boudjemaa 
Pr .MAHDADI SALAH  
Pr .BABA AHMED Mustapha 
Pr. BENGUERRAH Abdelkader 

Oran 
Sétif 
Oran 
Alger 

2/ANATOMIE ET 
CYTOLOGIE 

PATHOLOGIQUE 

 Président :            Pr. TOU Abdenacer Sidi Bel Abbés 

Membres Titulaires :  

Pr. AMIR ZIN Charef 
Pr. BELARBI Ayed 
Pr. LEMAICI Nasreddine  
Pr. MAMERI Saadia 

Alger 
Blida 
Constantine 
Alger 

Membres suppléantes :  

Pr. HANNACHI Leila 
Pr. CHAHER Nabila 

Alger 
Alger 

3/BIOCHIMIE 

Président :       BELLAHSENE Zina Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. KHELIF Akila 
Pr.  IMESSAOUDENNE Belaid 
Pr. ABOU Omar 
Pr. BENHARKAT Sadek  

Alger 
Alger 
Oran 
Annaba 

Membres suppléants :  

Pr. CHIKOUCHE Amar 
Pr. CHERIFI Mohamed El Hadi 

Alger 
Alger 
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4/BIOPHYSIQUE 

Président : Pr. BENYOUCEF Mohamed Tlemcen 

Membres Titulaires :  

Pr. BABA AHMED Abaderezak 
Pr. SENOUCI BEREKSI Rafik 
Pr. LAKEHAL Fouzia 

Tlemcen 
Sidi Bel Abbés 
Alger 

5/HEMOBIOLOGIE ET 
TRANSFUSION 

SANGUINE 

Présidente :     Pr ZERHOUNI Fatiha Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. OUELAA Hanifa 
Pr. HARITI Ghania 
Pr. HERIECHE Farida  
Pr. MERAD –BOUDIA Nadia 

Annaba 
Alger 
Alger 
Tlemcen 

 Membre suppléante :  

Pr. HADJ- ALI Soraya Alger 

6/ HISTOLOGIE-
EMBRYOLOGIE ET 

GENETIQUE 
CLINIQUE 

Président :  Pr. ABDELLALI Mohamed Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. MEBAREK Kheira 
Pr. AOUATI Saida 
Pr. BELAMINE Hanifa 
Pr. FELILISSA Khadidja 

Oran 
Constantine 
Alger 
Alger 

7/ IMAGERIE 
MADICALE ET 
RADIOLOGIE 

Président : Pr. MANSOURI Boudjemaa Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BENDIB Abdelkrim 
Pr. BOUBRIT Mustapha 
Pr. BOUBENDIR Naser-eddine  
Pr. BESSAID 
Pr. BOUKADOUM Nassim 

Alger 
Alger 
Alger 
Oran 
Annaba 

Membres suppléants :  

Pr. SEDDIKI-AOUICHE Karima 
Pr. OURRAD El Mountassir 

Alger 
Alger 

8/I MMUNOLOGIE 

Président : Pr. MEGHLAOUI Ali Blida  

Membres Titulaires :  

Pr. ATTAL Nabila 
Pr. DJIDJIK Réda  
Pr. BOUALI Yousef  
Pr. MERRICHE Sabiha 

Alger 
Alger 
Oran 
Annaba 

9/MICROBIOLOGIE 

Présidente : Pr BOULAHBAL Fadéla Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. KHALED  Safia 
Pr. AIT KAKI Brahim  
Pr. SAHLI farida 
Pr. ZERROUKI Ali 

Alger 
Constantine 
Sétif 
Alger 

Membres suppléants :  

Pr. OUAR Mounira 
Pr. AMOURA Kamel 

Alger 
Annaba 

10/PARASITOLOGIE-
MYCOLOGIE 

Président : Pr. HAMRIOUI Boussad Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BACHI Fatma 
Pr. FENDRI Alaoua Hichem 
Pr. BENAISSA Sihem  
Pr. CHEKIRI Mey 

Alger 
Constantine 
Annaba 
Blida 

11/PHARMACOLOGIE 
CLINIQUE 

Présidente :  Pr. LOUMI Nadjat  Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BAOUGH Leila 
Pr. HAMMOUDI Naima  
Pr. AIOUAZ Khadidja 
Pr. AOUAMEUR Rachida 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 
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12/PHYSIOLOGIE 
CLINIQUE et 

EXPLORATION 
FONCTIONNELLE 
METABOLIQUE ET 

NUTRITION 

Président : Pr. KHELFAT Kheiredine Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. GHOUINI Ahmed  
Pr. NEDJAR Faycal 
Dr. BOUDJEMAA Abdelkader  
Dr. GHEDJATI Reda 

Blida 
Constantine 
Sidi Bel Abbes 
Batna 

Membres suppléantes :  

Dr. KADIM Souhila  
Dr. SOUALMI Djaouida 

Alger 
Annaba 

13/PHYSIOLOGIE 
CLINIAUE et 

EXPLORATION 
FONCTIONNELLE 

CARDIO-RASPIRATIORE 
et de l’EXERCICE 

Président : Pr. MEHDAIOUI Hacène Constantine 

Membres Titulaires :  

Pr. BOUGRIDA Mohamed  
Pr. AISSAOUI Adel 
Pr. BENARAB Yasmina 
Pr. SOUALMI Youcef 

Constantine 
Constantine 
Annaba 
Oran 

14/NEUROPHYSIOLOGIE 
CLINIQUE et 

EXPLORATION 
FONCTIONNELLE DU 
SYSTEME NERVEUX 

Président : Pr CHAOUCH Athmane Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. TOUMI Faycel 
Pr. HANTALA Rachida  
Pr. DERICH Si Ahmed  
Pr. KACI Rachida 

Alger 
Alger 
Oran 
Tizi Ouzou 

Membre suppléant :  

Pr. SALEM Sofiane Alger 
 

III/ SPECIALITES CHIRURGICALES 
 

SPECIALITES MEMBRES DES JURY 
LIEUX 
D’EXERCICES 

1/ CHIRURGIE 
GENERALE 

Président : Pr. SI AHMED MEHDI Blida 

Membres Titulaires :  

Pr. BENELOUAZZANE Bourhaneddine 
Pr. BOUCHENAK Kamel 
Pr.ABI AYAD Chakib 
Pr. BOUALGA Omar 
Pr. BOUALLOI Fouad 
Pr. DJENNAOUI Azzedinne 
Pr. OUDAI Abdelouaheb 
Pr. BRIXI  

Constantine 
Setif 
Tlemcen 
Oran 
Tlemcen 
Alger 
Bejaia 
Tlemcen 

Membre suppléant :  

Pr. MEDJDOUB Mohamed Blida 

2/CHIRURGIE 
CARDIAQUE 

Président : Pr. OULD ABDERAHMANE Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. AMRANE Mohand 
Pr. NOUAR Mohamed Amine 
Pr. ROUDOCI Kheireddine 
Pr. DJAFER Boulanouar 
Pr. BRAHAMI Abdemalek 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 
Constantine 

Membres suppléants :  

Pr. DJENAS Mahfoud 
Pr. HIMEUR Hakim  

Alger 
Alger 

3/ CHIRURGIE 
MAXILLO- 
FACIALE 

Président : Pr. SAIDI Abdelkrim Constantine 

Membres Titulaires :  

Pr. BENSADALLAH Rabah 
Pr. FERDJAOUI Abdelkader 
Pr. BENMOUHOUB Abdelghani 
Pr. KHEMILI  El Hachemi 

Blida 
Alger 
Alger 
Alger 
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4/ CHIRURGIE 
NEUROLOGIQUE 

Président : Pr. DJENNAS Mohamed Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BENBOUZID Tahar 
Pr. BOUAZIZ Mourad 
Pr. KHALDI Yacine 
Pr. BAKHTI Souad 

Alger  
Annaba 
Tlemcen 
Alger 

Membres suppléants : Alger 

Pr. GUENAN 
Pr. BOUAITA Kamel  

Alger 
 

5/ CHIRURGIE 
ORTHOPEDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIE 

Président : Pr. NOUAR M’hamed Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. HAMIDANI Mourad 
Pr. ZIDANI Houria 
Pr.KISSI Mohamed Seghir Hamdane 
Pr. KIHAL Mohamed 
Pr. KHERNANE Nacereddine 
Pr. KEHAL Youcef 

Blida 
Sétif 
Tlemcen 
Alger 
Batna 
Constantine 

Membres suppléants :  

Pr. AZZOUZ Safia 
Pr. MEZIANI Nassima 

Alger 
Alger 

6/ CHIRURGIE 
PEDIATRIQUE 

Président : Pr. HANTALA Djaffar Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BOUSSOUF Mohamed Saleh 
Pr. DJIDJELI Nacer 
Pr. ACIMI Smail 
Pr. SI AHMED Madjid 
Pr. DAHOU Amel 

Constantine 
Alger 
Oran 
Alger 
Oran 

Membre suppléant :  

Pr. SAADAOUI Messaouda Blida 

7/ CHIRURGIE 
PLASTIQUE 

RECONSTRUCTRICE 
ESTHTIQUE ET DE LA 

BRULIGIE 

Président : Pr. DJOUCDAR Samir Blida 

Membres Titulaires :  

Pr. METICHE Badreddine 
Pr. BOUATTOU Fadila 
Pr. HAZMOUNE Zahia 
Pr. ZINAI Leila 

Alger 
Alger 
Constantine 
Oran 

Membre suppléant : Alger 

Pr. BACHA Djaffer  

8/ CHIRURGIE 
THORACIQUE 

Président : Pr. LECHEHEB Mohamed Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. SI-MRABET Azzedine 
Pr. MEDJDOUB mohamed Yassine 
Pr. ACHOUR Karima 
Pr. TALEB Chaib 

Oran 
Alger 
Alger 
Constantine 

9/ CHIRURGIE 
UROLOGIQUE 

Président : Pr. ATTAR Abderrahmane Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. DAHDOUHI Abderrezak 
Pr. KADI Abdelkrim 
Pr. LOUNICI Mostafa 
Pr. CHIBANE Abdelaziz 
Pr. GAACHI Abdelhakim 
Pr. YOUSFI Mostafa Djamel 

Constantine 
Annaba 
Alger 
Alger 
Alger 
Oran 

10/ CHIRURGIE 
VSCULAIRE 

Président : Pr. BERTAL Amar Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. BOUAYAD Mohamed Nadjib 
Pr. BOUZIDI Mohamed 
Pr. KANOUN Hamid 
Pr. CHELBI Elyes 

Oran 
Oran 
Alger 
Alger 

Membre suppléant : Oran 

Pr. BOUZIANE Leila  
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VI/ SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 
SPECIALITES MEMBRES DES JURY 

LIEUX 
D’EXERCICES 

1/ BIOLOGIE 
CLINIQUE 

Président : Pr. ADJMI HAMMOUDI Haiet Alger 
Membres Titulaires :  
Pr. AMHIS Wahiba 
Pr. YARGHI Lyes 
Pr.AIT HAMOUDI 
Pr. HACHEMI Fatma 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 

Membres suppléants :  
Pr. MENDI Khalida 
Pr. MECABIH 
Pr. ZENATI Akila 
Pr. BOUCHENE Zahida 
Pr. GOURARI Samir 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 
Alger 

2/ CHIMIE 
ANALYTIQUE 

Président : Pr. GHEYOUCHE Rachida Alger 
Membres Titulaires :  
Pr. HADEF Youcef 
Pr. BOUDIS Abdelhakim 
Pr. MOUSSAOUI Rachid 
Pr. DJEBROUNI Karima 

Annaba 
Alger 
Oran 
Alger 

3/ CHIMIE MINERALE 

Président : Pr. KACIMI Ghouti Alger 
Membres Titulaires :  
Pr. MERAH Abdelali 
Pr. AHMIS Hayet 
Pr. IMOUDACHE Hicham 
Pr. BOULEDROUA Samia 

Annaba 
Alger 
Blida 
Annaba 

Membre suppléant :  
Pr. BOUCHERIH Mehdi Alger 

4/ CHIMIE 
THERAPEUTI-

QUEMINERALE 

Président : Pr. HADJADJ –AOUL Fatma Zohra Alger 
Membres Titulaires :  
Pr. DELLAOUI Yahia 
Dr. NEGHRA Abdelhak 
Dr. EL –MAOUHEB Farida 
Dr. HADHOUM Nadia 

Oran 
Annaba 
Alger 
Tizi -Ouzou 

Membre suppléant : Alger 
Dr. REBBAH Farah   

5/ CRYPTOGAMIE ET 
BOTANIQUE 
MEDICALE 

Président : Pr. SMATI Dalila Alger 
Membres Titulaires :  
Dr. BENMOKHTAR M’Barka 
Dr. BAADOUD Imen 
Dr.CHELGHOUM Mustapha 
Dr. AMROUNE Abdelkader 

Alger 
Alger 
Sidi Bel Abbes 
Batna 

Membres suppléants :  
Dr. DAHMOUNE Amina 
Dr. FERHAT Hamida Asmaa 

Tizi -Ouzou 
Alger 

6/ HYDROLOGIE- 
BROMATOLOGIE 

Président : Pr. HADJOUDJ Ouahiba Alger 
Membres Titulaires :  
Dr. SAOUD Zahia 
Dr. GAOUAR Zakaria 
Dr. HALIMA-SALEM Aziz 

Alger 
Oran 
Annaba 

Membres suppléants :  
Dr. BENSEMMANE Radia 
Dr. NEBIA Nesrine 

Alger 
Alger 

7/ PHARMACIE 
GALENIQUE 

Président : Pr. GHANASSI Fatima Zohra Alger 
Membres Titulaires :  
Pr. CHAFAI Ncera 
Pr. MOUSSAOUI Nassima 
Pr. DJERABA Samia 
Pr. NOUAS Mohamed 

Annaba 
Oran 
Alger 
Alger 

Membres suppléants :  

Dr. BEYAZ Awatif 
Dr. AMAR YAHIA Mounira 

Alger 
Alger 
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8/ 
PHARMACOGNOSIE 

Président : Pr. AMOURA BOUGHANDJIOUA 
Nadia 

Annaba 

Membres Titulaires :  
Dr. BOUZABATA Amel 
Dr. BOUKHALFA Djamel 
Dr. LARDJEM Abderahmane 
Dr. ADJAILIA Ime 

Annaba 
Alger 
Oran 
Annaba 

Membres suppléants :  

Dr. NABTI Bachir 
Dr. ARAR Karima  

Alger 
Blida 

9/ PHARMACOLOGIE 
PHARMACEUTIQUE 

Président : Pr. MANSOURI Mohamed 
Benslimane 

Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. MANSOURI Kamel 
Pr. TOUMI Houari 
Pr. CHADER Henni 
Pr. GALEM Hocine 

Alger 
Oran 
Alger 
Batna 

10/ TOXICOLOGIE 

Président : Pr. ABTROUN Rania Alger 

Membres Titulaires : Alger 

Pr. AZZOUZ Mohamed 
Pr. REZKALLAH Haciba 
Pr. MAMMAR Mohamed 
Pr. DJAFER Rachid 

Oran 
Alger 
Annaba 

Membre suppléant : Alger 

Pr. KADDOUR Selma  
 

V/ SPECIALITES MEDECINE DENTAIRE 

SPECIALITES MEMBRES DES JURY 
LIEUX 

D’EXERCICES 

1/ ODONTOLOGIE 
CONSERVATRICE 

Président : Pr. BOUDRAA Abdellah Alger 

Membres Titulaires :  

Pr. SID Rachid 
Pr. SERADJ Sid Ahmed 
Pr. GHODBANE Nadia 
Pr. OUDGHIRI Fouad 

Annaba 
Oran 
Constantine 
Tlemcen 

Membre suppléant :  

Pr. BOUGHABAL Zahida Alger 

2/ ORTHOPEDIE 
DENTO-FACIALE 

Président : Pr. LARABA Safia Alger 
Membres Titulaires :  

Pr. SI AHMED Fatma 
Pr. BELBAHI EL Hadi  
Pr. AHMED FOUATIH Noureddine 
Pr. BOULEMKHALI Abdenasser 

Alger 
Annaba 
Oran 
Blida 

3/PARODONTOLOGIE 

Président : Pr. BOUZIANE Djamila Oran 

Membres Titulaires :  

Pr. BENKEMOUCHE Aicha 
Pr. BRIHOUM Saliha 
Pr. KHASSANI Djamila 
Pr. MEDDAD Malika 

Annaba 
Alger 
Oran 
Alger 

Membres suppléants :  

Pr. MAKHRELOUF Leila Khadidja 
Pr. ZAGUEZ Mounir 

Oran 
Annaba 

4/ PATHOLOGIE ET 
CHIRURGIE BUCCALE 

Président : Pr. SAIDI Abdelkrim Constantine 
Membres Titulaires :  

Pr. BENSADALLAH Rabah 
Pr. FERDJAOUI Abdelkader 
Pr. BENMOUHOUB Abdelghani 
Pr. KHEMILI  El Hachemi 

Blida 
Alger 
Alger 
Alger 
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5/ PROTHESE 

Président : Pr. BOUZIANE Mohamed Oran 

Membres Titulaires :  
Pr. TABBI ANENI Nadia 
Pr. NABID Abderahmane 
Pr. ABDELMEZIEM Madjid 
Pr. AIT MEHDI Mehdia 

Annaba 
 Alger 
Alger 
Alger 
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 يتضمن تجديد تشكيمة 2015ديسمبر  10في مؤرخ  قــرار

 لجنة الخدمات االجتماعية  لدى جامعة أكمي محند أولحاج البويرة
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179اسي رقـ بمقتضى المرسـو الرئ -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 241-12، يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيذي رقـ 2013ماي سنة  05المؤرخ في  179-13بمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 إنشاء جامعة البويرة، ف، المتضم2012جواف سنة  04المؤرخ في 
، المتعمق بانتخاب ممثمي األساتذة، الموظفيف اإلدارييف والعماؿ 2015جويمية سنة  02ي نظرا لممحضر المؤرخ ف -

 المينييف في لجنة الخدمات االجتماعية،
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة 2015سبتمبر سنة  22نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 أكمي محند أولحاج البويرة،
 يمي:  اـــرر مـــــقـي

 
 ،جامعة أكمي محند أولحاج البويرة : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المـادة األولى

 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2الـــمـــادة 
 األعضاء الدائمون:         

 دحموف فريد -03 شابو كماؿ -02 بوديسة كريـ -01
 كرمية عبد الغفور -06 ماني دمحمسمي -05 طوباؿ معمر نور الديف -04
 قادري نبيل -09 حمالوي دمحم -08 العبداوي سمير -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 منصوري نبيل -03 زوقاري رشيد -02 ميموف دمحم -01

 

 ( سنوات ابتداًء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الـــمـــادة 
، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة أكمي محند أولحاج البويرة جامعة: يكمف السيد مدير 4الـــمـــادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
 

   2015ديسمبر  10حرر بالجزائر في                                                                                                      
 والبحث العلوي ع/وزير التعميم العالي                                                                                                     

 األهيي العام                                                                                                                                          
 الديي صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                                              
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 يتضمن تجديد تشكيمة 2015ديسمبر  10مؤرخ في  قــرار
 لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة دمحم الصديق بن يحي جيجل

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03رقـ بمقتضى األمر  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 258-03يتمـ المرسـو التنفيذي رقـ ، يعدؿ و 2012أكتوبر سنة  08المؤرخ في  362-12بمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 إنشاء جامعة جيجل، ف، المتضم2003جويمية سنة  22المؤرخ في 
، المتضمف انتخاب ممثمي العماؿ اإلدارييف التقنييف وأعواف الخدمة في 2015جواف سنة  03نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة جيجل،
، المتضمف انتخاب ممثمي األساتذة في لجنة الخدمات االجتماعية لدى 2015جويمية سنة  02نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 جامعة جيجل،
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة 2015سبتمبر سنة  20نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 جيجل،
 يمي:  اـــرر مـــــقـي

 

 ،جامعة دمحم الصديق بف يحي جيجل دمات االجتماعية لدى: تجدد تشكيمة لجنة الخ المـادة األولى
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2الـــمـــادة 

 

 األعضاء الدائمون:         
 دفاس عدناف -09 يحياوي مختار -08 صويمح شييناز -07
 بف عياش دمحم الصالح -12 مساعدية اليميف  -11 حميمدات صالح  -10
 بف سي عمي دمحم الطاىر -15 كراوي وائل -14 مافيعقوبي عبد الرح -13

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 حمدي بوجمعة -06 لحمر ىشاـ -05 بوغرة باديس -04

 

 ( سنوات ابتداًء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الـــمـــادة 
فيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية ، بتنجامعة دمحم الصديق بف يحي جيجل: يكمف السيد مدير 4الـــمـــادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 

   2015ديسمبر  10حرر بالجزائر في                                                                                                      
 والبحث العلوي ع/وزير التعميم العالي                                                                                                     

 األهيي العام                                                                                                                                          

 الديي صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية  2015ديسمبر  10مؤرخ في  قــرار
 بوىران والتجارية وعموم التسيير االقتصاديةالعموم لدى المدرسة التحضيرية في 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03قتضى األمر رقـ بم -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
العمـو إنشاء المدرسة التحضيرية في  ف، المتضم2010جواف سنة  28المؤرخ في  161-10بمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 بوىراف، والتجارية وعمـو التسيير االقتصادية
، المتضمف انتخاب ممثمي الموظفيف اإلدارييف 2015فيفري سنة  07المؤرخ في  2015-021نظرا لممحضر رقـ  -

العمـو المدرسة التحضيرية في  التقنييف وأعواف المصالح واألعواف المتعاقديف في لجنة الخدمات االجتماعية لدى
 بوىراف، والتجارية وعمـو التسيير االقتصادية

، المتضمف انتخاب ممثمي األساتذة في لجنة 2015مارس سنة  02المؤرخ في  2015-025نظرا لممحضر رقـ  -
  بوىراف، والتجارية وعمـو التسيير االقتصاديةالعمـو الخدمات االجتماعية لدى المدرسة التحضيرية في 

، المتضمف التشكيمة  النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2015أفريل سنة  03المؤرخ في  2015-043نظرا لممحضر رقـ  -
 بوىراف. والتجارية وعمـو التسيير االقتصاديةالعمـو االجتماعية لدى المدرسة التحضيرية في 

 

 يمي: اـــرر مـــــقـي
 
 

والتجارية وعمـو  االقتصاديةالعمـو المدرسة التحضيرية في  االجتماعية لدى: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات  المـادة األولى
 ،بوىراف التسيير

 : تتكوف لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2الـــمـــادة 
 األعضاء الدائمون:         

 يحاللي مريـ -03 ضيف عائشة -02 ظريف فاطمة -01
 مموؾ أمينة -06 ليمى مزاري  -04 سنوسي مراد -04
 زرقوؽ حناف -09 درويس سميمة -08 رناف رابح -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
  بوجحفة نواؿ -02 حمداني زىرة -01

 

 ( سنوات ابتداًء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الـــمـــادة 
بتنفيذ ىذا  بوىراف، والتجارية وعمـو التسيير االقتصاديةالعمـو سة التحضيرية في المدر : يكمف السيد مدير 4الـــمـــادة 

 القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
   2015ديسمبر  10بالجزائر في حرر                                                                                                      
 والبحث العلوي ع/وزير التعميم العالي                                                                                                     

 األهيي العام                                                                                                                                          
 الديي صالحصديقي أدمحم دمحم                                                                                                                                              
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 المؤرخ في 171يعدل القرار رقم ، 2015ديسمبر  14في مؤرخ   1235رقم قــرار
 س إدارة جامعة تبسةالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجم ،2015أفريل  21

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 والمتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 ،2003غشت سنة  23وافق الم 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي
والمتضمف   2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08 -09و بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 2المادة إنشاء جامعة  تبسة، المعدؿ والمتمـ، السيما 
الذي ، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .معة تبسةألعضاء مجمس إدارة جا اإلسمية، الذي يحدد القائمة 2015أفريل  21المؤرخ في  171وبمقتضى القرار رقـ  -

 

 يمي: اـــرر مـــــقـي
 

محدد في  أعاله، كما ىووالمذكور    ، 2015أفريل  21المؤرخ في  171يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  لمادة األولى:ا
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

 2015ديسمبر  14 ائر فيحرر بالجز 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة
 األعضاء المعينين: -1

 اإلسم المقب الصفة الييئة
  بوطرفاية أحمد رئيس لمكمف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير ا

 عاللة بدر الديف عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
 سوفي حدة عضو ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

 بوحالسة فتيحة عضو ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
 قاسمي ابراىيـ  عضو غيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتش

 عروسي سميماف عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري 
 بوخاتـ كماؿ عضو ممثل الوزير المكمف بالعدؿ
 بف العربي دمحم عضو ممثل الوزير المكمف بالتجارة

 الرحماففخار عبد  عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ
 شاوي فاتح عضو والسياحة والصناعة التقميديةممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية 

 بف تركي رقية عضو ممثمة الوزير المكمف بالطاقة 
 مانع عمر  عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة

 جغادر عبد الجميل عضو ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ
 عاللو  دمحم عضو ممثل الوالي
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 الدراسات متضمن المصادقة عمى برنامج 2015ديسمبر  14مؤرخ في  1236رقم  قــرار
 لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في طب األذن واألنف والحنجرة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف أنشاء 1971ديسمبر سنة  3، الموافق 1391شواؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -

 سات الطبية الخاصة،شيادة الدرا
، الذي يحدد 1982ديسمبر سنة  18، الموافق 1403ربيع األوؿ عاـ  2المؤرخ في  492-82وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 شروط االلتحاؽ بالدراسات الطبية المتخصصة لألطباء والصيادلة وجراحي األسناف المقيميف وتنظيميا،
، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعيف أعضاء الحكومة،
، الذي 2013يناير سنة  30، الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2011جويمية سنة  3، الموافق 1432ؤرخ في األوؿ شعباف عاـ الم 236-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 7المتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العمـو الطبية، ال سيما المادة 
، المتضمف تنظيـ االمتحاف النيائي لمحصوؿ عمى شيادة 1989فيفري سنة  25/ـ المؤرخ في 40وبموجب القرار رقـ  -

 الدراسات الطبية الخاصة،
، المتضمف تنظيـ الدراسات والتقييـ في الدراسات الطبية 1989نوفمبر سنة  29المؤرخ  143ب القرار رقـ وبموج -

 الخاصة،
، الذي يحدد قائمة و محتوى مقاييس شيادة الدراسات 1996أكتوبر سنة  22المؤرخ في  152وبموجب القرار رقـ  -

 الطبية الخاصة،
، الذي يتضمف تنظيـ طور التكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية 2015ر نوفمب 4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

 الخاصة ويحدد كميفيات تقييميا والتدرج فييا،
 وبناء عمى اقتراح المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص. -
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

ة الدراسات الخاصة في طب األذف وألنف يصادؽ عمى برنامج التعميـ لما بعد التدرج لمحصوؿ عمى شياد :المادة األولى
 والحنجرة، المحدد بممحق ىدا القرار.

 المذكور أعاله. 1996أكتوبر سنة  22المؤرخ في  152تمفى أحكاـ القرار رقـ  :2 ادةــمــال
عممي والسادة عمداء يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بوزارة التعميـ العالي والبحث ال :3 ادةــمــال

فيما يخصو، بتطبيق ىدا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث كل كميات الطب، 
 العممي.
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 ضمن برنامج الدراساتوالذي يت ،2015ديسمبر  14مؤرخ في ال 1236رقم  ممحق القرار
 لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في طب األذن واألنف والحنجرة

 العاليين(متوفر عمى مستوى المديرية الفرعية لمتكوين في العموم الطبية )المديرية العامة لمتعميم والتكوين 
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 متضمن المصادقة عمى برنامج الدراسات 2015ديسمبر  14مؤرخ في  1237رقم  قــرار
 طب التشريح المرضي والخاليالنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
شاء ، المتضمف أن1971ديسمبر سنة  3، الموافق 1391شواؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -

 شيادة الدراسات الطبية الخاصة،
، الذي يحدد 1982ديسمبر سنة  18، الموافق 1403ربيع األوؿ عاـ  2المؤرخ في  492-82وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 شروط االلتحاؽ بالدراسات الطبية المتخصصة لألطباء والصيادلة وجراحي األسناف المقيميف وتنظيميا،
، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعيف أعضاء الحكومة،
، الذي 2013يناير سنة  30، الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2011جويمية سنة  3، الموافق 1432المؤرخ في األوؿ شعباف عاـ  236-11رقـ  وبمقتضى المرسـو التنفيذي -

 منو، 7المتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العمـو الطبية، ال سيما المادة 
، المتضمف تنظيـ االمتحاف النيائي لمحصوؿ عمى شيادة 1989فيفري سنة  25/ـ المؤرخ في 40وبموجب القرار رقـ  -

 ة الخاصة،الدراسات الطبي
، المتضمف تنظيـ الدراسات والتقييـ في الدراسات الطبية 1989نوفمبر سنة  29المؤرخ  143وبموجب القرار رقـ  -

 الخاصة،
محتوى مقاييس شيادة الدراسات الطبية ، الذي يحدد قائمة و 1996أكتوبر سنة  22المؤرخ في  152وبموجب القرار رقـ  -

 الخاصة،
، الذي يتضمف تنظيـ طور التكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية 2015نوفمبر  4ؤرخ في الم 1137وبموجب القرار رقـ  -

 الخاصة ويحدد كميفيات تقييميا والتدرج فييا،
 وبناء عمى اقتراح المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص. -
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

محصوؿ عمى شيادة الدراسات الخاصة في طب التشريح يصادؽ عمى برنامج التعميـ لما بعد التدرج ل :المادة األولى
 المرضي والخاليا، المحدد بممحق ىدا القرار.

 .المذكور أعاله 1996أكتوبر سنة  22المؤرخ في  152تمفى أحكاـ القرار رقـ : 2 ادةــمــال
العالي والبحث العممي والسادة عمداء  يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بوزارة التعميـ :3 ادةــمــال

فيما يخصو، بتطبيق ىدا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث كل كميات الطب، 
 العممي.
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 برنامج الدراساتضمن والذي يت 2015ديسمبر  14مؤرخ في ال 1237ممحق القرار رقم 
 لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في طب التشريح المرضي والخاليا

 تعميم والتكوين العاليين(متوفر عمى مستوى المديرية الفرعية لمتكوين في العموم الطبية )المديرية العامة لم
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 متضمن المصادقة عمى برنامج 2015ديسمبر  14مؤرخ في  1238رقم  قــرار
 الدراسات لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في طب األمراض المعدية

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضمف أنشاء ، الم1971ديسمبر سنة  3، الموافق 1391شواؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -

 شيادة الدراسات الطبية الخاصة،
، الذي يحدد 1982ديسمبر سنة  18، الموافق 1403ربيع األوؿ عاـ  2المؤرخ في  492-82وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 شروط االلتحاؽ بالدراسات الطبية المتخصصة لألطباء والصيادلة وجراحي األسناف المقيميف وتنظيميا،
، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15قـ وبمقتضى المرسـو الرئاسي ر  -

 تعيف أعضاء الحكومة،
، الذي 2013يناير سنة  30، الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2011جويمية سنة  3، الموافق 1432المؤرخ في األوؿ شعباف عاـ  236-11لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو ا -

 منو، 7المتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العمـو الطبية، ال سيما المادة 
، المتضمف تنظيـ االمتحاف النيائي لمحصوؿ عمى شيادة 1989فيفري سنة  25/ـ المؤرخ في 40وبموجب القرار رقـ  -

 ت الطبية الخاصة،الدراسا
، المتضمف تنظيـ الدراسات والتقييـ في الدراسات الطبية 1989نوفمبر سنة  29المؤرخ  143وبموجب القرار رقـ  -

 الخاصة،
، الذي يحدد قائمة ومحتوى مقاييس شيادة الدراسات الطبية 1996أكتوبر سنة  22المؤرخ في  152وبموجب القرار رقـ  -

 الخاصة،
، الذي يتضمف تنظيـ طور التكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية 2015نوفمبر  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

 الخاصة ويحدد كميفيات تقييميا والتدرج فييا،
 وبناء عمى اقتراح المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص. -
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

لتدرج لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الخاصة في طب األمراض يصادؽ عمى برنامج التعميـ لما بعد ا :المادة األولى
 المعدية، المحدد بممحق ىدا القرار.

   .المذكور أعاله 1996أكتوبر سنة  22المؤرخ في  152تمغى أحكاـ القرار رقـ : 2 ادةــمــال
ـ العالي والبحث العممي والسادة عمداء يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بوزارة التعمي: 3 ادةــمــال

فيما يخصو، بتطبيق ىدا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث كل كميات الطب، 
 العممي.
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 الدراسات برنامجضمن والذي يت 2015ديسمبر  14مؤرخ في ال 1238رقم ممحق القرار 
 لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في طب األمراض المعدية
 يم والتكوين العاليين(متوفر عمى مستوى المديرية الفرعية لمتكوين في العموم الطبية )المديرية العامة لمتعم
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 متضمن المصادقة عمى برنامج الدراسات 2015ديسمبر  14مؤرخ في  1239رقم  ــرارق
 لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في طب األمراض العقمية لدى األطفال

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف أنشاء 1971ديسمبر سنة  3، الموافق 1391شواؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -

 شيادة الدراسات الطبية الخاصة،
، الذي يحدد 1982ديسمبر سنة  18، الموافق 1403ربيع األوؿ عاـ  2المؤرخ في  492-82وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 شروط االلتحاؽ بالدراسات الطبية المتخصصة لألطباء والصيادلة وجراحي األسناف المقيميف وتنظيميا،
، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسـو  -

 تعيف أعضاء الحكومة،
، الذي 2013يناير سنة  30، الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2011جويمية سنة  3، الموافق 1432المؤرخ في األوؿ شعباف عاـ  236-11المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 منو، 7المتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العمـو الطبية، ال سيما المادة 
ة ، المتضمف تنظيـ االمتحاف النيائي لمحصوؿ عمى شياد1989فيفري سنة  25/ـ المؤرخ في 40وبموجب القرار رقـ  -

 الدراسات الطبية الخاصة،
، المتضمف تنظيـ الدراسات والتقييـ في الدراسات الطبية 1989نوفمبر سنة  29المؤرخ  143وبموجب القرار رقـ  -

 الخاصة،
، الذي يحدد قائمة ومحتوى مقاييس شيادة الدراسات الطبية 1996أكتوبر سنة  22المؤرخ في  152وبموجب القرار رقـ  -

 الخاصة،
، الذي يتضمف تنظيـ طور التكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية 2015نوفمبر  4المؤرخ في  1137رار رقـ وبموجب الق -

 الخاصة ويحدد كميفيات تقييميا والتدرج فييا،
 وبناء عمى اقتراح المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص. -
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

لما بعد التدرج لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الخاصة في طب األمراض يصادؽ عمى برنامج التعميـ  :المادة األولى
 العقمية لدى األطفاؿ، المحدد بممحق ىدا القرار.

 2المادة : :المذكور أعاله. 1996أكتوبر سنة  22المؤرخ في  152تمفى أحكاـ القرار رقـ : 3 ادةــمــال
التكويف العالييف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي والسادة عمداء يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ و  :3 ادةــمــال

، بتطبيق ىدا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث فيما يخصوكل كميات الطب، 
 العممي.
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 برنامج الدراساتضمن والذي يت 2015ديسمبر  14مؤرخ في ال 1239ممحق القرار رقم 
 لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في طب األمراض العقمية لدى األطفال

 كوين في العموم الطبية )المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين(متوفر عمى مستوى المديرية الفرعية لمت
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 ، يحدد قائمة أعضاء المجنة2015ديسمبر  14مؤرخ في  1241رقم  قــرار
 القطاعية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضمف2015سنة  مايو 14الموافق  1436عاـ  رجب 25ي فالمؤرخ  125 -15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
 ي، الذ2013سنة يناير  30الموافق  1434عاـ ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف إنشاء لجنة قطاعية لمموارد الوثائقية لفائدة 2015نوفمبر سنة  3ؤرخ في الم 1136وبمقتضى القرار رقـ  -

 منو.   5مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي ويحدد مياميا وتشكيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

ىذا  ؼوالمذكور أعاله، ييد 2015نوفمبر سنة  3خ في المؤر  1136مف القرار رقـ  5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القرار إلى تحديد قائمة أعضاء المجنة القطاعية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميـ العالي والبحث 

 العممي.
اء اآلتي تتشكل المجنة القطاعية لمموارد الوثائقية لفائدة مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي مف األعض: 2المادة 

 ذكرىـ:
 بعنوان اإلدارة المركزية :   -1 

 ،صديقي أدمحم دمحم صالح الديف، األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا 
 العالييف، فغوالي نور الديف، المدير العاـ لمتعميـ والتكوي 
 ،أوراؽ حفيع، المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 مي أدمحم، مدير الشبكات وأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ الجامعية، مستغان 

  
 بعنوان مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني: -2

 ،بداش نجيب، مدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني 
  .بروؽ سعيد ، المسؤوؿ التقني بمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني 

 والباحثين الدائمين ممثمي الندوات الجيوية لمجامعات : بعنوان األساتذة الباحثين -3
 عن الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط:-أ

 ،بموشراني عادؿ 
  ،تازير مريـ 
 .إلياس عبد الحميد 
 عن الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرق:-ب
 ،بوعصيدة  سفياف 
 ،حمداوي وليد 
  .معاش يوسف 
 منطقة الغرب:عن الندوة الجيوية لمجامعات ل-ج
  ،خناتة رابح 
 ،بف شوىرة موفق 
 .بويعقوب أحمد 
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 بعنوان ممثمي المكتبات الجامعية لكل ندوة جيوية لمجامعات:  -4
 عن الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط :-أ

 .بف تريدي رابية 
 عن الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرق:-ب
 . القايد قصبة تبورة 
 ة لمجامعات لمنطقة الغرب:عن الندوة الجيوي-ج
  . خرباش ياسمينة 

  النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ي: ينشر ىذا القرار ف3المادة 
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  2015فيفري  23المؤرخ في  79، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  15مؤرخ في  1242رقم  قــرار
  1االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائرالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209 -84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو، 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 والمتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15رقـ بمقتضى المرسـو الرئاسي  -

 المعدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12عدؿ والمتمـ، السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الم الذي 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
عضاء مجمس إدارة جامعة  ، الذي يحدد القائمة االسمية أل2015فيفري  23المؤرخ في  79وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1الجزائر
 يمي: اـــرر مـــــقـي

 

محدد في  ، والمذكػور أعاله، كما ىو2015فيفري  23المؤرخ في  79يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث :2المادة 
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  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع صفةال االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس عبادلية دمحم الطاىر
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو فورار لعيدي عيسى

 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو لبصير أحسف
 فممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينيي عضو براىيمي عز الديف
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 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو مرشيشي أحمد
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو ياسف خير الديف

 ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واإلصالح المستشفيات عضو كزاؿ كماؿ
 ر المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزي  عضو خياطي عبد القادر األمير

 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو تواتي كماؿ
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ  عضو معيوؼ سعيد

 ممثمة الوزير المكمفة بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  عضو  بعوش فتيحة ليمى
 لوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿممثل ا عضو   حوسيني حاتـ

 ممثل الوالي عضو جغادر عبد الجميل 
 

 :األعضاء المنتخبين -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

  الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو بف ناصر أحمد
 بلكمية الطعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو زرىوني فتيحة

 اإلسالميةعمـو الممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو ر الديفعباسي نو 
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف لحسف معمر

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو سعيدي منير
 عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عضو زكري رزيقة

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ضوع بف طالب عزيز
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حمرىـ عبد الجبار

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف لشيب أمير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة 2015ديسمبر  15مؤرخ في  1243رقم  قــرار
 االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14لموافق ا 1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27 المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحّدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
المتضّمف  2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08رقـ  وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،
الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،صالحيات وزير التعميـ العا
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة  2014ماي  06المؤّرخ في  330وبموجب القرار رقـ  -

 الوطنية العميا لمري،
 .2015أكتوبر  19وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمري المؤرخ في  -
 

 :تــييأ اـــرر مـــــقـي
 1426ذي القعدة عاـ  27 المؤرخ في 500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  19تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2005 ديسمبر 29الموافق 
 .العميا لمري العممي لممدرسة الوطنية 
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 دد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمري، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.: تح2 ادةــمــال
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمري، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا  :3 ادةــمــال

 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الر 
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 الذي يحدد 2015ديسمبر  15رخ في المؤ  1243ممحق بالقرار رقم 
 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمري 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة ساحمي بمقاسـ 1
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدرج والبحث العممي مدي دمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والشيادات خوجات قصبة عمر 3
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية حساف دمحم 4
 رئيس قسـ التييئة وىندسة الري  مييوبي مصطفى كماؿ 5
 رئيس قسـ الري الحضري  عماري عبد اليادي 6
 رئيس قسـ السقي وتصريف المياه حبوش عبد الحميد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري الحضري  صالح بوعالـ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ التييئة وىندسة الري  ختاؿ الطاىر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ السقي وتصريف المياه رسوؿ عبد العزيز 10
 مديرة مخبر التعبئة وتقييـ الموارد المائية طوايبية بنينة 11
 بر ىندسة الماء والمحيطمديرة مخ مدي ىند 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف قسـ السقي وتصريف المياه بف الوكمي بشير 13
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، ممّثل األساتذة عف قسـ التييئة وىندسة الري  حاج صدوؽ أحمد 14
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف قسـ الري الحضري  جالب دمحم 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف عزيز وىيبة 16
 أستاذ مشارؾ قميعي جعفر 17
 1البميدة -أستاذ بجامعة سعد دحمب بوراس عمر 18
 1البميدة -أستاذ بجامعة سعد دحمب رميني بوعالـ 19
 مسؤولة المكتبة طالحي صبرينة 20

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس 2015ديسمبر  15مـؤرخ في  1244قـرار رقـم 

 تيبازة -جامعي مرسمي عبد هللاالعممي لمعيد العموم االجتماعية واإلنسانية بالمركز ال
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125 -15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الذي يحدد مياـ  2005غشت سنة  16الموافق  1426ـ رجب عا 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
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المتضمف  2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 إنشاء مركز جامعي بتيبازة،

الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو  2012نوفمبر   12المؤّرخ في  430وبموجب القرار رقـ  -
 تيبازة. -سمي عبد هللااالجتماعية واإلنسانية بالمركز الجامعي مر 

 -وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو االجتماعية واإلنسانية بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا -
 .2015نوفمبر  15تيبازة المؤّرخ في 

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05 مف المرسـو التنفيذي رقـ 38تطبيقا ألحكاـ المادة  : المادة األولى
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد 2005غشت سنة 

 تيبازة. -العمـو االجتماعية واإلنسانية بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا
لمجمس العممي لمعيد العمـو االجتماعية واإلنسانية بالمركز الجامعي مرسمي عبد : تحدد القائمة االسمية ألعضاء ا2ادة ــمــال

 تيبازة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -هللا
تيبازة ، كل فيما يخصو،  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللا3ادة ــمــال

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق أحكاـ ىذا 
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 الذي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء 2015ديسمبر  15المؤرخ في  1244ممحق بالقرار رقم 
 تيبازة -مرسمي عبد هللا المجمس العممي لمعيد العموم االجتماعية واإلنسانية بالمركز الجامعي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"،رئيسة المجمس العممي لممعيد دروش فاطمة 1
 مدير المعيد مانع عمار 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج وىايبية عبد الكريـ 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي بف عصتماف عبد هللا 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية كموش مراد 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية قرار كريـ 6
 أستاذ دواوي عبد القادر 7
 أستاذة نصيب نعيمة 8
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" رحالي حجيمة 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دحدوح عبد القادر 10
 أستاذة مساعد قسـ "أ" حمادوش زىيرة 11
 أستاذة مساعد قسـ "أ" حاج الطاىر زكية 12
 أستاذة مساعد قسـ "أ" يمةشالبي سي 13
 مدير مخبر عبورة دمحم 14
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 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي 2015ديسمبر  15مـؤرخ في  1245قـرار رقـم 
 تيبازة -مرسمي عبد هللا لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي

 

 ـممي،إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث الع
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125 -15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الذي يحدد مياـ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 عد الخاصة بتنظيمو وسيره،المركز الجامعي والقوا 
المتضمف  2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،صالح
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو  2012نوفمبر   12المؤّرخ في  429وبموجب القرار رقـ  -

 تيبازة. -االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا
جمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي مرسمي وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء الم -

 .2015نوفمبر  15تيبازة المؤّرخ في  -عبد هللا
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 16 الموافق 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  : المادة األولى
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد 2005غشت سنة 

 تيبازة. -العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا
قتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو اال2ادة ــمــال

 تيبازة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -مرسمي عبد هللا
تيبازة ، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللا :3ادة ــمــال

 شر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سين
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 الذي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس 2015ديسمبر  15المؤرخ في  1245ممحق بالقرار رقم 
 تيبازة -رسمي عبد هللام العممي لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجمس العممي لممعيد بوفامة مسيكة 1
 مديرة المعيد بف طمحة صميحة 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بالدراسات في التدّرج بف لكحل نواؿ 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي العقريب كماؿ 4
 رئيس قسـ العمـو التجارية عروري دمحمبو  5
 رئيس قسـ عمـو التسيير مرواف عبد الرزاؽ 6
 رئيسة قسـ العمـو االقتصادية عيوج ياسمينة 7
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 رئيسة قسـ العمـو المالية والمحاسبية رياض مريـ 8
 أستاذ بوجميل احمد 9
 أستاذ بمحيمر إبراىيـ 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعافية رشيد 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" اعمر بوزيد أدمحم 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معوشي بوعالـ 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ديب كماؿ 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" العثماني مصطفى 15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يونسي دمحم 16
 أستاذة مساعد قسـ "أ" بوعوينة سميمة 17
 مديرة مخبر جنوحات فضيمة 18
 مدير مخبر مف عثمافلخ 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمة االسمية 2015ديسمبر  15في مـؤرخ  1246رقـم  قـرار

 تيبازة -ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا
 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،

الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125 -15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 كومة، المعّدؿ،تعييف أعضاء الح

الذي يحدد مياـ  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

ف المتضم 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 إنشاء مركز جامعي بتيبازة،

الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

اء المجمس العممي لممركز الذي يحّدد القائمة االسمية ألعض 2012نوفمبر   12المؤّرخ في  428وبموجب القرار رقـ  -
 تيبازة. -الجامعي مرسمي عبد هللا

 .2015نوفمبر  12تيبازة المؤّرخ في  -وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا -
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  18: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2005غشت سنة 

 تيبازة. -لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا
تيبازة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  -: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا2ادة ــمــال

 القرار.
تيبازة ، كل فيما يخصو،  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللا3ادة ــمــال

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2015ديسمبر  15 حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال                                                                                                                

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                   
ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 الذي يحـدد القائمة 2015ديسمبر  15المؤرخ في  1246بالقرار رقم  ممحق
 تيبازة -االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز، رئيس المجمس العممي لممركز فضيل رابح 1
 راسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشياداتمدير مساعد مكّمف بالدّ  جميد نور الديف 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوعمامة زىير 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ حرطاني طارؽ  4
 مديرة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بف طمحة صميحة 5
 مدير معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية ع عمارمان 6
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية عاشور فاطمة 7
 مديرة معيد المغة واألدب العربي مناد أنيسة 8
 رئيسة المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوفامة مسيكة 9
 مي لمعيد العمـو االجتماعية واإلنسانيةرئيسة المجمس العم دروش فاطمة 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية حداد العيد 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي بورايو عبد الحميد 12
 ة وعمـو التسييرأستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف معيد العمـو االقتصادية والتجاري بوعافية رشيد 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير أعمر بوزيد ادمحم 14
 أستاذ، ممّثل األساتذة عف معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية دواوي عبد القادر 15
 ة عف معيد العمـو االجتماعية واإلنسانيةأستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممّثمة األساتذ رحالي حجيمة 16
 أستاذ، ممّثل األساتذة عف معيد الحقوؽ والعمـو السياسية محمودي مراد 17
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، ممّثل األساتذة عف معيد الحقوؽ والعمـو السياسية حدار جماؿ 18
 معيد المغة واألدب العربيأستاذة محاضرة قسـ "أ"، ممّثمة األساتذة عف  جميمة مصطفى الزقاي 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يونسي دمحم 20
 خميس مميانة -أستاذ بجامعة الجياللي بونعامة ناصر الميدي 21
 2الجزائر  -أستاذ بجامعة أبو القاسـ سعد هللا لوصيف الطاىر 22
 مسؤولة المكتبة شنيف نجاة 23

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحّدد  2015ماي  21المؤّرخ في  202يعّدل القرار رقم  2015ديسمبر  15مؤرخ في  1247قرار رقم 

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الذي يحدد  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
المتضّمف  2008جويمية سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08سـو التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
المتضّمف  2012كتوبر سنة أ 29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوىراف،
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الذي يحدد  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 بحث العممي،صالحيات وزير التعميـ العالي وال

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة  2015ماي  21المؤّرخ في  202وبموجب القرار رقـ  -
 الكيربائية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،

ة المتعددة التقنيات بوىراف المؤرخ وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطني -
 .2015أكتوبر  25في 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

لقسـ اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطنية  : ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالمادة األولى
 المتعددة التقنيات بوىراف.

مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، : تحدد القائمة االس2ادة ــمــال
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، كل فيما يخصو، 3ادة ــمــال
 ـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق أحكا

 

 2015ديسمبر  15 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                       

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                         
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الذي يحدد  2015ماي  21المؤّرخ في  202الذي يعّدل القرار رقم  2015ديسمبر  15المؤرخ في  2471ممحق بالقرار رقم 
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مية لمقسـأستاذ، رئيس المجنة العم خياط منير 1
 رئيس القسـ بف حرير نجادي 2
 أستاذ بمعيدي عبد القادر 3
 أستاذ شاكر عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبوف عبيد ميمود 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" خمف هللا نعيمة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" معروؼ فاطمة الزىرة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015ماي  31 المؤّرخ في 213يعّدل القرار رقم  2015مبر ديس 15مؤرخ في  1248رقم  قرار

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يتضّمف  2015سنة مايو  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
يحدد  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27 المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
المتضّمف  2008جويمية سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11 المؤّرخ في 210-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
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المتضّمف  2012أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ة المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوىراف،تغيير تسمي

د الذي يحد 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 البحث العممي،صالحيات وزير التعميـ العالي و 

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية  2015ماي  31المؤّرخ في  213وبموجب القرار رقـ  -
 المتعددة التقنيات بوىراف.

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 اف.: ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىر المادة األولى
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2ادة ــمــال

 القرار.
نفيذ كل فيما يخصو، بت يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، :3ادة ــمــال

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2015ديسمبر  15 حرر بالجزائر في
 يوزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                                      

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015ماي  31المؤّرخ في  213الذي يعدل القرار رقم  2015ديسمبر  15المؤرخ في  1248ممحق بالقرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بف زياف عبد الباقي 1
 مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العممي زعنوف عبد الوىاب 2
 مدير مساعد لمدراسات في التدرج والشيادات عبد المالؾ لخضر 3
 مدير مساعد لمتكويف المتواصل والعالقات الخارجية كازي أوؿ فتيحة 4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية مدني يسعد حبيب 5
 قسـ اليندسة المدنية رئيس سراج دمحم الحبيب 6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية بف حرير نجادي 7
 رئيسة قسـ الفيزياء والكيمياء ميريمي كترة فضيمة 8
 رئيسة قسـ المناجمنت بوتيفور زىرة 9
 رئيسة قسـ المغات كنوش ليندة 10
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي مدربل يوب 11
 ة مكّمفة باألقساـ التحضيرية المدمجةرئيس بوحديبية عمارية 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية عريس عبد القادر 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية مولي دمحم 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية خياط منير 15
 ة لقسـ الفيزياء والكيمياءرئيسة المجنة العممي بوعبد السالـ حسيبة 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ المناجمنت بريقو أحمد 17
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغات نايت إبراىيـ عبد الغني 18
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بف أحمد بوبكر 19
 مدير مخبر تكنولوجيا البيئة اليازيد عبد الكريـ 20
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 مدير مخبر الخاصيات والتظاىرات لممركبات والدارات االلكترونية سعيداف عبد القادر 21
 مدير مخبر المواد بوسالمة دمحم 22
 مدير مخبر محاكاة، تحكـ، تحميل وصيانة الشبكات الكيربائية شاكر عبد القادر 23
 يةمدير مخبر اإلبداع في األنظمة والمنتجات الصناع بف عبد هللا توفيق 24
 مدير مخبر آليات وتحميل األنظمة بمعيدي عبد القادر 25
 مدير مخبر تكنولوجية الصناعة الميكانيكية بف عمار عمي 26
 مدير مخبر الميكرو والنانو فيزياء حمدادو نصر الديف 27
 مدير مخبر البيوميكانيؾ التطبيقية والبيومواد عور بف عومر 28
 ة مف مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةممّثل األساتذ بف زعمة حبيب 29
 ممّثل األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية شالبي جياللي 30
 ممّثمة األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء والكيمياء دالي يوسف زىرة 31
 الرياضيات واإلعالـ اآللي ممّثمة األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ بطاط وفاء 32
 ممّثمة األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ المغات كركاهلل سعاد 33
 1وىراف -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة حمو أحمد 34
 وىراف -أستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ بف صافي دمحم 35
 مسؤولة المكتبة مطاي صميحة 36

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد قائمة اليياكل غير الممركزة2715ديسمبر  15مؤّرخ في  1249قرار رقم 

 لمديوان الوطنية لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية

 

 إّى وزير التعلين العالي والبحث العلوي،

، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 حكومة، المعدؿ،تعييف أعضاء ال

، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،

شاء والمتضمف إن 1995مارس  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعّدؿ والمتّمـ، 

الذي يحّدد  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

والمتضمف  2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات التابعة ليا أو مشتمالتيا، المعّدؿ والمتّمـ،

 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

مديواف الوطني لمخدمات المؤىمة لتأسيس لجنة : ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد قائمة اليياكل غير الممركزة لالمادة األولى
ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  172الصفقات العمومية، طبقا ألحكاـ المادة 

، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436عاـ 
 والمذكور أعاله.

بقا ألحكاـ الماّدة األولى أعاله، تؤسس لدى كل مديرية خدمات جامعية لجنة لمصفقات العمومية مؤىمة ط :2الـــمــادة 
مف المرسـو الرئاسي رقـ  172لدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والمالحق الخاصة بيا، وفقا لممادة  

 المذكور أعاله. 15-247
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المؤقت لصفقات مديريات الخدمات الجامعية واإلقامات الجامعية التابعة ليا، : ترفع الطعوف الناجمة عف المنح 3الـــمــادة 
أو إلغائو أو إعالف عدـ الجدوى أو إلغاء اإلجراء، في إطار طمب العروض أو إجراء التراضي بعد االستشارة، 

ف المرسـو م 182-82لدى المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي طبقا لممادتيف 
 ، المذكور أعاله. 247-15الرئاسي رقـ 

 : ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4الـــمــادة 
 
 

 2715ديسمبر  15ئر في حـرر بالجزا                                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                         

 األستاذ: طاىر حجـار                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة 2715بر ديسم 16قرار مؤرخ في 
 لجنة الخدمات االجتماعية  لدى المركز الجامعي النعامة

 

 إّى وزير التعلين العالي والبحث العلوي،
 ، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15مؤرخ في ال 82/179بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
الذي  2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 205-10، يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيذي رقـ 2015مارس سنة  08المؤرخ في  80-15بمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 إنشاء مركز جامعي بالنعامة، ف، المتضم2010سبتمبر سنة  09المؤرخ في 
، المتعمق بإثبات حالة النتخاب ممثمي األساتذة وممثمي العماؿ في لجنة 2015ل سنة أفري 21نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 الخدمات االجتماعية،
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى المركز 2015أفريل سنة  22نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 الجامعي النعامة،
  يمي: اـــرر مـــــقـي

 

 المركز الجامعي النعامة، تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى : تجدد المـادة األولى
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2الـــمـــادة 
 األعضاء الدائمون:         

 غريب دمحم -03 حيدار زوبير -02 رخروخ عبد الرحيـ -01
 سمغوني زكرياء  -06 سيرات بوحفص -05 ساعد عمي -04
 شيبوب طيب -09 جمعةسعيدي  -08 قاسـ المجدوب -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
  داودي الحبيب -02 مكي سميماف -01

 

 ( سنوات ابتداًء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3الـــمـــادة 
لرسمية لوزارة التعميـ ، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة االمركز الجامعي النعامة: يكمف السيد مدير 4الـــمـــادة 

 العالي والبحث العممي.
   2015ديسمبر  16حرر بالجزائر في                                                                                                

 والبحث العلوي ع/وزير التعميم العالي                                                                                                

 األهيي العام                                                                                                                       
 ح الدييالصديقي أدمحم دمحم ص                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2712مارس  15المؤرخ في  67، يعدل القرار رقم 2715ديسمبر  17مؤرخ في  1257قرار رقم 
 بسكرة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إّى وزير التعلين العالي والبحث العلوي،
الذي يتضّمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219- 98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 2003سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
 

 يمي: اـــرر مـــــقـي
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة ، المعدؿ والمتمـ، 2003غشت سنة  23الموافق 

 إدارة جامعة بسكرة.االسمية ألعضاء مجمس 
 يذا القرار.للجدوؿ الممحق إدارة جامعة بسكرة، في اتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2 ادةــمــلا

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 
 

 2015ديسمبر  17 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بسكرة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة     
 :األعضاء المعينين -1

 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس حميالت دمحم الطاىر

 ممثمة الوزير المكمف بالمالية ضوع عسوؿ صالح
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قاسي حاتـ

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بف دادة صالح
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارية عضو قدقاد سفياف
 بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف  عضو مباركي دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  عضو جاىمي حساف
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عايب لخضر
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو مودع أحمد 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ  عضو السمي فريد
 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري ممثل الوزير المكمف  عضو لياللي فتحي
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو وارث فيصل
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة عضو بمعيد مزركت
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة  عضو بف شاوي مراد
 ممثل الوالي عضو سممي فوضيل
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 : األعضاء المنتخبين -2
 

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة  عضو مغربي أحمد شوقي

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو دبابش محمود
 يةممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياس عضو مفتاح عبد الجميل
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو تاوريرت نور الديف

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو تومي ميمود
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو فورار أدمحم بف لخضر

 مثل منتخب عف األساتذة لمعيد عمـو وتقنيات التربية البدنية والرياضةم عضو رواب عمار
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو مناصرية إسماعيل
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف لحسف دمحم عمي

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ناصرية منير
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو صكاؾ عبد المالؾ
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو رزيق مصطفى 
 ممثل منتخبة عف الطمبة عضو حمالوي مميكة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية2715ديسمبر  17مؤرخ في  1252قرار رقم 

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران
 

 لتعلين العالي والبحث العلوي،إّى وزير ا

، والمتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ،ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد

الذي  2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منػػػو، 10د ميػػاـ المدرسػػػػة خػػارج الجامعػة و القواعػػػد الخاصػة بتنظيميا و سيػرىا، السيمػا المػػادة يحد

والمتضمف  2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤرخ في  160-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو و التقنيات بوىراف ،

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.

 

 يمي: اـــرر مـــــقـي
 

 1426ي القعدة عاـ ذ 27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005ديسمبر سنة  29الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمـو و التقنيات بوىراف.
ت بوىراف في الجدوؿ الممحق تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمـو و التقنيا :2المادة 

 ليذا القرار.
  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :3المادة 

 

 2015ديسمبر  17 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران
 :األعضاء المعينين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، رئيسا بف شرقي بف مزياف

 المالية،ممثل الوزير المكمف ب عضو ايوب بف عودة
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو قديري مراد

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو طويل عبد القادر
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري. عضو شعيب دمحم

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة ذوي مصف األستاذية، عضو نادية الس

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو مراح ىواري 
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو قدوري جماؿ
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو مزياف بالؿ
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو أسيا يوسف
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو فمناد عزالدي

 ممثل منتخب عف الطمبة . عضو صايبي فارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012نوفمبر  24المؤرخ في  353يتمم القرار رقم ، 2015ديسمبر  20 مؤرخ في 1253رقم  رارـــق
 2لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة سطيف  والمتضمن إنشاء األقسام المكونة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف تعييف ، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، أعضاء الحكومة،
الذي  2003 شت سنةغ 23الموافق    1424جمادى الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف  ،2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  404-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،2اء جامعة سطيف إنش
الذي يحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
واإلجتماعية   ـ اإلنسانيةوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمو  2012 نوفمبر 24المؤرخ في  353وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.2لدى جامعة سطيف 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 

 ، المعدؿ، والمذكور أعاله كما يأتي: 2012نوفمبر 24المؤرخ في  353مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :المادة األولى
 األقساـ التالية: - 2جامعػة سطيف  –:  تنشأ لدى كمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية 2"المادة 

 ،قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا 
 ،قسـ عمـ اإلجتماع 
 ،قسـ التاريخ واآلثار 
 قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ، 
 ".قسـ الفمسفة 
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 ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا2: يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف  2ادة ــمــال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2015ديسمبر  20حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                           

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2013نوفمبر  27المؤرخ في  927يتمم القرار رقم ، 2015ديسمبر  20 مؤرخ في  1254رقم رارـــق
 سعيدةلدى جامعة التكنولوجيا مكونة لكمية والمتضمن إنشاء األقسام ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف تعييف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، أعضاء الحكومة،
الذي  2003غشت سنة  23الموافق    1424الثانية عاـ  جمادى 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف إنشاء  2009سنة  يناير 4الموافق  1430عاـ  محـر 7المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ و المتمـ، سعيدة،جامعة 
الذي يحدد  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
لدى جامعة  نولوجياالتكوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2013 نوفمبر 27المؤرخ في  927وبمقتضى القرار رقـ  -

 .سعيدة
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 والمذكور أعاله كما يأتي: ،2013 نوفمبر 27المؤرخ في  927مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: - سعيدةجامعػة  – التكنولوجيا:  تنشأ لدى كمية 2"المادة 

 ،قسـ اإللكترونيؾ 
  قسـ اإللكتروتقني، 
 ،قسـ اليندسة المدنية والري 
 .قسـ اإلعالـ اآللي 
 قسـ ىندسة الطرائق". 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا سعيدةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2015ديسمبر  20 ئر فيحرر بالجزا
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      
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 2014مارس  23المؤرخ في  261يعدل القرار رقم ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  1255قـــرار رقم 
 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الجمفة.

 

 عميم العالي والبحث العمميإن وزير الت
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
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 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 34يػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد م

، والمتضمف 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09 -09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الجمفة، المعدؿ والمتمـ. إنشاء جامعة

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلجتماعية  2014مارس  23المؤرخ في  261وبمقتضى القرار رقـ  -
 واإلنسانية لدى جامعة الجمفة.

 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2014مارس  23المؤرخ في  261مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  :المادة األولى
 األقساـ التالية: -جامعة الجمفة  –تنشأ لدى كمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية   :2"المادة 

 ،قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا 
 ،قسـ عمـ النفس والفمسفة 
 العمـو االنسانية." قسـ 

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا : 2ادة ــمــال
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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  2012أكتوبر   24فيالمؤرخ  350يتمم القرار رقم  2015ديسمبر  20مؤرخ في   1256رقم قـــرار
 2العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة قسنطينة  والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15ى المرسـو الرئاسي رقـ بمقتض -

 المعدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 34بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة 
 ،2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
   والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسانية 2012أكتوبر  24المؤرخ في  350وبمقتضى القرار رقـ  -

 .2واالجتماعية لدى جامعة قسنطينة 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

-  
 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012أكتوبر  24المؤرخ في  350مف القرار قـ  2دة تتمـ الما :المادة األولى

 األقساـ التالية: - 2جامعػة قسنطينة  – تنشأ لدى كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  :2"المادة 
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 ،قسـ التاريخ 
 ،قسـ عمـ اإلجتماع 
 ،قسـ الفمسفة 
 قسم اآلثار". 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ 2لمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة يكمف كل مف السادة ا: 2ادة ــمــال
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 2010فيفري  24المؤرخ في  53، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  20 في رخمؤ  1257رقم قـــرار 
 المسيمة جامعة لدىلمعيد تسيير التقنيات الحضرية  المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2015و سنة ماي 14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2001سبتمبر  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 
 2003سنة  غشت 23الموافق  1424ـ جمادى الثانية عا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 58والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الي و البحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد تسيير التقنيات 2010فيفري  24المؤرخ في  53وبمقتضى القرار رقـ  -

 الحضرية لدى جامعة المسيمة. 
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 اله كما يأتي:، والمذكور أع2010فيفري  24المؤرخ في  53مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ - جامعة المسيمة –معيد تسيير التقنيات الحضرية  لدى تنشأ: 2 المادة" 

 ،قسـ اليندسة الحضرية 
  تسيير المدينة."قسـ 

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :2لمادة ا
 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القر 
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 يتضمن إنشاء، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  1258 رقم قـــرار
 2األقسام المكونة لمعيد الصيانة واألمن لدى جامعة وىران 

 

 الي والبحث العمميإن وزير التعميم الع
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 58امعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الج
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27مؤرخ في ال 261-14وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 ،2إنشاء جامعة وىراف 
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 
 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  58تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقساـ ، المعدؿ والمتم2003غشت سنة  23الموافق 
 .-2جامعة وىراف  –المكونة لمعيد الصيانة واألمف الصناعي 

 األقساـ التالية: - 2جامعة وىراف  –تنشأ لدى معيد الصيانة واألمف الصناعي : 2المادة 
 ،قسـ األمف الصناعي والبيئة 
 ،قسـ الصيانة واألجيزة 
 إللكتروميكانيؾ.قسـ الصيانة في ا 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف :  3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ، يتضمن تفويض باإلمضاء2715ديسمبر  27مؤّرخ في  1259قرار رقم 
 اء لجان الصفقات العمومية لممؤسسات العمومية لمسيدات والسادة رؤس 

 تحت وصاية وزارة التعميم العممي والبحث العممي
 

 إّى وزير التعلين العالي والبحث العلوي

، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،

، 2015سبتمبر سنة  16الموافق   1436ذي الحجة عاـ  2المػػػؤرخ في  247-15ضى المرسوـ الرئاسي رقـ وبمقت -
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،

الذي يحّدد  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 زير التعميـ العالي والبحث العممي.صالحيات و 
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الذي يرخص  2015مايو  05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  155-14وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ.

 .2015نوفمبر  23المؤرخ في  864وبمقتضى الرأي القانوف لقسـ الصفقات العمومية لوزارة المالية، رقـ  -
 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

: يفوض السيدات والسادة رؤساء لجاف الصفقات العمومية لممؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التعميـ المادة األولى
العالي والبحث العممي، باإلمضاء في حدود صالحياتيـ، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى 

اف الصفقات العمومية، لممؤسسات العمومية المذكورة، طبقا ألحكاـ المقررات المتضمنة تأسيس أو تعديل لج
الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  172و 166، 04المواد 

، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ، والمذكور أعاله، 2015سبتمبر سنة  16
 ني لقسـ الصفقات العمومية لوزارة المالية.وكذا الرأي القانو 

 : ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.2الـــمــادة 
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 الوثائق المطموبة لممف، يحدد قائمة 2015 ديسمبر 20مؤرخ في  1260ـرار رقم قــ
 والرتب الجامعية األجنبية وكيفيات إيداعيا الشيادات معادلةالحصول عمى  طمب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 المتضمف، 1971نة و سيوني 30الموافق  1391عاـ  األولى جمادى 7المؤرخ في  189-71بمقتضى المرسـو رقـ  -

كيفية تحديد معادالت اإلجازات والشيادات والرتب األجنبية باإلجازات والشيادات والرتب الجامعية الجزائرية وا عادة تنظيـ 
 منو، 9المجنة الوطنية لممعادالت، ال سيما المادة 

و المتضمف  2015يو سنة ما 14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 المعدؿ، تعييف أعضاء الحكومة،

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  78-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 التعميـ العالي والبحث العممي،ارة وز والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية ل

 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

والرتب  الشيادات معادلةييدؼ ىذا القرار إلى تحديد قائمة الوثائق المشكمة لممف طمب الحصوؿ عمى  :المادة األولى
 .وكيفيات إيداعياالجامعية األجنبية 

 يتكوف ممف طمب معادلة شيادة البكالوريا، مف الوثائق التالية: : 2ادة ــمــال
 نسخة عف بطاقة اليوية لصاحب الطمب، 
 نسخة عف شيادة البكالوريا المقدمة لممعادلة، 
 نسخة عف كشف النقاط. 

 ية: يتكوف ممف طمب معادلة شيادة الميسانس، مف الوثائق التال:  3ادة ــمــال
 نسخة عف بطاقة اليوية لصاحب الطمب، 
 نسخة عف البكالوريا، أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا، 
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 نسخة عف الشيادة األجنبية موضوع المعادلة، 
 نسخة عف كشف النقاط أو ممحق الشيادة. 

 يتكوف ممف طمب معادلة شيادة الماستر، مف الوثائق التالية: : 4ادة ــمــال
 يوية لصاحب الطمب،نسخة عف بطاقة ال 
 نسخة عف البكالوريا، أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا، 
 نسخة عف الشيادة األجنبية موضوع المعادلة، 
 نسخة عف كشف النقاط أو ممحق الشيادة، 
 مجموع الشيادات الجامعية التي سمحت لممعني بالحصوؿ عمى الشيادة موضوع المعادلة، 
 الماستر وممخص عنيا.نسخة عف الصفحة الرئيسية لمذكرة  

 يتكوف ممف طمب معادلة شيادة الماجستير، مف الوثائق التالية: : 5ادة ــمــال
 نسخة عف بطاقة اليوية لصاحب الطمب، 
 نسخة عف البكالوريا، أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا، 
 نسخة عف الشيادة األجنبية موضوع المعادلة، 
 نسخة عف كشف النقاط أو ممحق الشيادة، 
 مجموع الشيادات الجامعية التي سمحت لممعني بالحصوؿ عمى الشيادة موضوع المعادلة، 
 نسخة عف الصفحة الرئيسية لمذكرة الماجستير وممخص عنيا. 

 يتكوف ممف طمب معادلة شيادة الدكتوراه، مف الوثائق التالية: : 6ادة ــمــال
 السيرة الذاتية لصاحب الطمب، 
 حب الطمب،نسخة عف بطاقة اليوية لصا 
 نسخة عف البكالوريا، أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا، 
 نسخة عف الشيادة األجنبية موضوع المعادلة، 
 عند الضرورة، نسخة عف ممحق الشيادة، 
 مجموع الشيادات الجامعية التي سمحت لممعني بالحصوؿ عمى الشيادة موضوع المعادلة، 
 عني)ة( )أطروحة، مداخمة، ...الخ(.مجموع األعماؿ العممية المقدمة مف طرؼ الم 

 يتكوف ممف طمب معادلة الشيادات الجامعية األجنبية في العمـو الطبية، مف الوثائق التالية: : 7ادة ــمــال
 السيرة الذاتية لصاحب الطمب، 
 نسخة عف بطاقة اليوية لصاحب الطمب، 
 نسخة عف البكالوريا، أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا، 
 الشيادة األجنبية في العمـو الطبية موضوع المعادلة، نسخة عف 
 نسخة عف كشف النقاط مفصل عف كل المسار الجامعي 
 عند الضرورة، نسخة عف المذكرة، 
 نسخة عف التربصات العيادية المنجزة، 
 مجموع الشيادات الجامعية التي سمحت لممعني بالحصوؿ عمى الشيادة موضوع المعادلة، 

ف ممف طمب معادلة الشيادات الجامعية األجنبية في عمـو البيطرة، ميندس معماري، ميندس دولة، مف يتكو : 8ادة ــمــال
 الوثائق التالية: 

 نسخة عف بطاقة اليوية لصاحب الطمب، 
 نسخة عف البكالوريا، أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا، 
 نسخة عف الشيادة األجنبية موضوع المعادلة، 



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  157    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 فصل عف كل المسار الجامعينسخة عف كشف النقاط م 
 نسخة عف الصفحة الرئيسية لممذكرة وممخص عنيا. 

يمكف حسب طبيعة الممف أف يطمب مف المعني بطمب االعتراؼ بمعادلة الشيادة أو الرتبة الجامعية األجنبية : 9ادة ــمــال
 أف يقدـ وثائق إضافية ذات طابع بيداغوجي أو إداري تساىـ في البت في طمبو.

ترفق طمبات معادلة الشيادات والرتب الجامعية األجنبية بترجمة عنيا إدا كانت صادرة بغير إحدى المغات : 10ادة ــمــال
 العربية، الفرنسية أو االنجميزية.

تودع طمبات معادلة الشيادات والرتب الجامعية األجنبية عبر الخط عف طريق بوابة وزارة التعميـ العالي : 11ادة ــمــال
 العممي. والبحث

 يتسمـ المعني عبر الخط وصل إيداع بعد فحص مطابقة الممف الكامل.
تفحص طمبات الحصوؿ عمى معادلة الشيادات والرتب الجامعية األجنبية التي تـ إيداعيا قبل تاريخ صدور : 12ادة ــمــال

 ىذا القرار، طبقا ألحكاـ ىذا القرار.
 ليذا القرار. تمغى جميع األحكاـ المخالفة: 13ادة ــمــال
ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ سوؼ : يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بتنفيذ ىذا القرار الذي 14ادة ــمــال

 العالي والبحث العممي.
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 ، الذي يحدد2015ديسمبر  20مؤرخ في  1261رقم  قـــرار
 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أدرار 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
والمتضمف ، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،ؿعضاء الحكومة، المعدتعييف أ 
 2001سبتمبر  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 منو، 2والمتضمف إنشاء جامعة أدرار، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2003غشت سنة  23وافق الم 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 لعممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
 يأتــي اـــرر مـــــقـي

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  12: تطبيقا ألحكاـ  المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

 امعة أدرار.االسمية ألعضاء مجمس إدارة ج
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أدرار في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي . :3المادة 

 

 2015ديسمبر  20 حرر بالجزائر في
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة أدرار
 :األعضاء المعينين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس شاىد  العربي

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو معمري  فرحات
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بوجميدة دمحم

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو بمـو صالح الديف
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية  عضو بومعبزة عبد الحق
 زير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الو  عضو أكبي نور الديف
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو قدور  سميماف 
 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ عضو تادونت خالد
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة  عضو مسالة مسعود
 تنمية الريفية والصيد البحري ممثل الوزير المكمف بالفالحة وال عضو بورحمة دمحم
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بمجنة  نجيـ

 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو دمحمي نور الديف
 ممثل الوالي. عضو ىزيل  موسى

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 اتذة لكمية العمـو و التكنولوجياممثل منتخب عف األس عضو بوعاللة  أمحػمد
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية واإلسالمية عضو موفق طيب شريف

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو خالدي محػمد 
 سيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السيا عضو بومديف محمػد

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو بف الديف  أمحػمد
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بايشي عبد الحميد

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بكراوي عبد هللا
 يف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظف عضو عزاوي عبد القادر

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بكراوي  عمار
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بويد إدريس

 ممثل منتخبة عف  الطمبة عضو تمري عبد الكريـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ في 328، يعدل ممحق القرار رقم 2015ديسمبر  21 في مؤرخ 1262 رقم قـــرار
 المؤسسات لتقييمة الوطنيالمجنة  أعضاءالمتضمن تعيين  2015ويمية ج 11

 العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني ومؤسسات التعميم العالي األخرى 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
المتضمف 2015مايو سنة  14 الموافق 1436رجب عاـ  25 في المؤرخ 125-15 رقـ الرئاسي بمقتضى المرسـو -

 المعدؿ، الحكومة، أعضاء تعييف
الذي  2013 سنة يناير  30 الموافق 1434 عاـربيع األوؿ  18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،  
 يحدد الذي 2010 سنة يناير 21 قالمواف 1431 عاـ صفر 5 في المؤرخ 36-10 رقـ التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني والمؤسسات األخرى لمتعميـ  لتقييـوتشكيمة المجنة الوطنية  مياـ
 ،منو 7 المادة السيما ،وتنظيميا وسيرىا العالي
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المؤسسات  لتقييـة لوطنيالمجنة ا أعضاءالمتضمف تعييف  2015جويمية  11المؤرخ في  328وبمقتضى القرار رقـ  -
 العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني ومؤسسات التعميـ العالي األخرى. 

 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

، المذكور أعاله المتضمف 2015جويمية  11المؤرخ في  328ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  :األولى المادة
المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني ومؤسسات  لتقييـة الوطنيمجنة ال أعضاءتعييف 

 التعميـ العالي األخرى. 
 ، طبقا لممحق ىذا القرار. 2015جويمية  11المؤرخ في  328يعدؿ ممحق القرار رقـ  :2 المادة
  .العمميلمتعميـ العالي والبحث  الرسميةالنشرة  في القرار ىذا ينشر :3 المادة

 2015ديسمبر  21 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                      

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المؤسسات العمومية لتقييمالمجنة الوطنية  عضاءالقائمة االسمية أل: ممحق
 ابع العممي والثقافي والميني ومؤسسات التعميم العالي األخرى ذات الط

 

 الباحثين ةبعنوان األساتذ: 
 عمـو وتكنولوجيا السيد مالؾ عبد الرحماف        -
 عمـو المادة السيد جبمي مراد                 -
 رياضيات/إعالـ آلي، السيد حمري نصر الديف         -
 عمـو الطبيعة والحياة،       السيد باقي شكيب ارسالف -
 عمـو األرض والكوف  السيد حجاب مخموفي           -
 عمـو اقتصادية وتجارية وعمـو التسيير السيد قدري عبد المجيد        -
 حقوؽ وعمـو سياسية السيد سمار نصر الديف        -
 آداب ولغات أجنبية السيد ممياني دمحم               -
 عمـو إنسانية واجتماعية مزياف دمحم              السيد -
 عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية السيد بوطالبي بف جدو       -
 فنوف  السيد بف عيسى تجيني       -
 آداب ولغة عربية السيد واغميسي يوسف        -
 ةلغة وثقافة أمازغي السيد تيقزيري نورة           -
 طب بشير بويجرة نور الديف السيد -

 

 االقتصادية الذين ليم عالقة شراكة مع  -بعنوان اإلطارات القيادية التابعين لمقطاعات االجتماعية
 مؤسسات التعميم العالي:

 وزارة البريد والتكنولوجيا واالعالـ واالتصاؿ  السيد العابد سيف الديف       -
 الوطني لمدراسات والبحوث المدمجة في العمراف المركز السيد عافرة حميد             –
 وزارة النقل  السيد بمقاسـ معيوؼ       –
 مجمع سيـ  السيد تامدة مالؾ         –

 

 :بعنوان الكفاءات الجزائرية التي تمارس بالخارج 
 يكيةالوالت المتحدة االمر  -مينيسوطا –مدرسة إدارة األعماؿ  السيد بف  رواف سيد أحمد        -
 فرنسا   –جامعة ماتز  السيد شابور رشيد             -
 فرنسا –جامعة فالنسياف  السيد عابف عبد الرحماف      -

 

 :بعنوان المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي 
 المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي  فنوف. السيدة بمغانـ شفيقة      -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد معايير االنتقاء، 2015ديسمبر  23مـؤرخ فـي  1266رقـم  قـــرار
 2016بـالـخـارج بعنوان سـنـة  فـي بـرنـامـج التـكـويـن اإلقامي لـمـقـبـول

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف إنشاء شيادة الدكتوراه في العمـو الطبية، 1974أكتوبر سنة  أوؿ المؤرخ في 200-74بمقتضى المرسـو رقـ  -
 2014يوليو سنة  06الموافق  1435 عاـ رمضاف 08 مؤرخ فيال 196-14رقـ  الرئاسي وبمقتضى المرسـو- -

 ،والمتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسييرىما
، المعدؿ، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1998غشت سنة  17 الموافق 1419ربيع الثاني عاـ  24 المؤرخ في 254-98رقـ ذي التنفي وبمقتضى المرسوـ -

 بالتكويف في الدكتوراه، وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ، تعمقالمو 
 2008غشت سنة  19 الموافق 1429شعباف عاـ  17 المؤرخ في 265-08رقـ التنفيذي  وبمقتضى المرسـو -

 ف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضم
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-13رقـ  التنفيذيوبمقتضى المرسـو  -

 ،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 ألولالفصل ا
 أحكام عامة
 06 لموافقا 1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14رقـ  الرئاسي المرسـومف  32لممادة  : تطبيقاالمادة األولى

مف  29و 28و 27المواد تطبيق  كيفيات المذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2014سنة  يوليو
 2014يوليو سنة  06الموافق  1435اـ  رمضاف ع 08المؤرخ في  196- 14رقـ  الرئاسي المرسـو

 والمذكور أعاله .
إجباريا، إلى برامج التعاوف الدولي، واتفاقيات  ،2016بعنواف سنة  برنامج التكويف اإلقامي بالخارج،يستند  :2المادة 

 الشراكة، واالتفاقيات الدولية ما بيف الجامعات، ويخص :
واألساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف، والباحثيف الدائميف  حثيف،التكويف في الدكتوراه لفائدة األساتذة البا -

 الدكتوراه . طروحةأ الذيف يحّضروف 
 الدكتوراه. بعد التدرج، والتكويف في الطور الثالث لفائدة الطمبة الذيف يحّضروف أطروحة التكوينات في ما -
 .المتخصصة في العمـو الطبيةالتكوينات  -
 المرسموف. لفائدة مستخدمي اإلدارات والمؤسسات العمومية نيالمي التخصصتكوينات  -

 الشعب المعتمدة في ىذا البرنامج وفقا لإلجراءات التنظيمية السارية المفعوؿ.المياديف و تحّدد 
 :يخص التكويف اإلقامي في الخارج :3ادة ــمــال

 البرامج الوطنية  المستفيدة مف منح والبرامج ما بيف الحكومات. -
 الصادرة عف المؤسسات أو الييئات األجنبية المعترؼ بيا. العروض -

 

 الفصل الثاني
 فئة الطمبة

 يوليو 06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14رقـ الرئاسي  مف المرسـو 27لممادة  : طبقا4ادة ـمــال
 ي الخارج الشروط التالية:والمذكور أعاله، يجب أف تتوفر في الطمبة المرشحيف لمتكويف اإلقامي ف 2014سنة 
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أف يكوف المترشح مرتبا، حسب المعدالت العامة المحصل عمييا خالؿ المسار الجامعي دوف إعادة السنة في  -
في الدفعة لمشعب أو التخصصات المعتمدة عمى  األوائل( 03) بيف الطمبة الثالثةمف   نفس مسار التكويف،

 .الصعيد الوطني
لطالب المترشح مف تحويل مف مؤسسة جامعية إلى مؤسسة جامعية أخرى، خالؿ وفي حالة ما إذا استفاد ا
 تؤخذ بعيف االعتبار النقاط التي تحصل عمييا في المؤسسة األصمية. ،مسار الدراسة الجامعية

 :31/12/2016أف ال يتعدى سف المترشح بتاريخ  -
 23 ،سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة الميسانس 
 25 شيادة ميندس معماري أو ماستر في محائزيف عمى شيادة الماستر، شيادة ميندس دولةسنة بالنسبة ل ،

 شيادة دكتور بيطري ، دكتور في طب األسناف ، دكتور في الصيدلة. اليندسة المعمارية،
 27 .سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة دكتور في الطب 

لمسابقة كتابية وفق اإلجراءات المعموؿ  القرار مف ىذا 4لمادة يخضع المترشحوف المنتقوف المذكوروف في ا: 5ادة ــمــال
 في حالة توفر فرص  الممفات او االنتقاء عف طريق لجنة تنشأ ليذا الغرض بيا أو مسابقة عف طريق دراسة

 . بعد فترة تنظيـ المسابقة لمتعاوف  جديدة 
رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14ـ الرئاسي رقـ مف المرسو  7عالوة عمى الشروط المذكورة في المادة : 6ادة ــمــال

والمذكور أعاله، يتـ انتقاء الطمبة غير األجراء، الذيف ىـ بصدد تحضير   2014سنة  يوليو 06الموافق  1435
أطروحة الدكتوراه، بعد دراسة ممفاتيـ مف قبل المجالس العممية لمؤسسات تسجيميـ في األطروحة، ومف قبل 

ي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف المترشحيف ذوي الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر المجاف الخاصة الت
 فييـ الشروط التالية :

 ،إثبات تسجيل بانتظاـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني -
 ة عالية.تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجي -
 .عمى األقل في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة (01) أو تسجيل واحد إشراؼ ثنائيإثبات  -
إثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو مديري  -

 ويف.مخابر بحث، جزائرية وأجنبية، عند االقتضاء، مع تحديد األىداؼ المنتظرة مف التك
 .31/12/2016سنة بتاريخ  30أف ال يتعدى سف المترشح  -

 الفصل الثالث
 :والباحثين الدائمين فئة األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين اإلستشفائيين الجامعيين

يوليو  06 الموافق 1435رمضاف عاـ   08المؤرخ في  196-14رقـ  الرئاسي مف المرسـو 28 طبقا لممادة: 7ادة ــمــال
األساتذة الباحثيف، واألساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف،  يتـ  انتقاء،  والمذكور أعاله 2014 سنة

دكتوراه، بعد دراسة  ي الخارج، والذيف يحّضروف أطروحةفوالباحثيف الدائميف، المترشحيف لمتكويف اإلقامي 
لمجاف الخاصة التي تنظميا الندوات مف طرؼ او مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة المستخدمة  ممفاتيـ

 الجيوية لمجامعات، مف بيف المترشحيف ذوي الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر فييـ الشروط التالية :
 إثبات تسجيل بانتظاـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني. -
 رات عممية وتكنولوجية عالية.صادرة عف ىيئة جامعية أوبحثية بالخارج ذات قد أصمية تقديـ رسالة استقباؿ -
 .عمى األقل في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة (01)أو تسجيل واحد إشراؼ ثنائيإثبات  -
إثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو مديري مخابر  -

ضوع البحث ومدى تقدـ انجازه، واألىداؼ المنتظرة مف بحث، جزائرية وأجنبية، عند االقتضاء، مع تحديد مو 
 التكويف.

يتـ انتقاء المترشحيف لمتخصص في العمـو الطبية، مف بيف األساتذة المساعديف اإلستشفائييف الجامعييف : 8ادة ــمــال
مف طرؼ المسجميف إلعداد شيادة الدكتوراه في العمـو الطبية مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة األصمية و 
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المجاف الخاصة التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف المترشحيف ذوي الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر 
 فييـ الشروط التالية:

 إثبات تسجيل بانتظاـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني. -
 ت قدرات عممية وتكنولوجية عالية.ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذاتقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف  -
 .عمى األقل في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة (01)أو تسجيل واحد إشراؼ ثنائيإثبات  -
 أو مديري مخابر التكويف العاليمف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات إثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا  -

 ىداؼ المنتظرة مف التكويف.مع تحديد األ عند االقتضاء، ،بحث جزائرية وأجنبية
 

 الفصل الرابع
 :فئة المستخدمين المرسمين في االدارات والمؤسسات العمومية

يوليو  06الموافق  1435رمضاف عاـ   08المؤرخ في  196-14مف المرسـو الرئاسي رقـ  29لممادة  طبقا: 9ادة ــمــال
لمؤسسات العمومية المرسميف المترشحيف لمتكويف ، يتـ انتقاء مستخدمي االدارات واوالمذكور أعاله 2014 سنة

 196-14رقـ  المرسوـ الرئاسي مف 6المادة  اإلقامي في الخارج مف طرؼ لجنة الخبراء المنصوص عمييا في
، مف بيف المترشحيف الذيف والمذكور أعاله ،2014 يوليو سنة 06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في 

 ة:تتوفر فييـ الشروط التالي
أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا أو ما بعد التدرج  جامعية في التدرجحائزا عمى شيادة أف يكوف المترشح  -

 لمشيادات المشار الييا.
 تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف مؤسسة جامعية أو بحثية بالخارج ذات مراجع معترؼ بيا. -
يف مؤشر عمييا مف طرؼ رئيس المؤسسة األصمية أو السمطة تقديـ رسالة تحفيز تبيف موضوع مشروع التكو  -

 السّممية المؤىمة.
تقديـ تقرير، مؤشر عميو مف طرؼ الييئة المستخدمة، يبيف بأف التكويف المّسطر لو عالقة بمنصب العمل  -

براز تأثير ىذا التكويف عمى سير المؤسسة أو الييئة.  الحالي أو المستقبمي عند انتياء التكويف وا 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :10ادة ــمــال
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 يتضمن تحديد نسبة األساتذة، 2015ديسمبر  23مـؤرخ فـي  1267رقـم  قـــرار
 2017-2016برسم السنة الجامعية  والباحثين المستفيدين من العطمة العممية

 

 بحث العمميإن وزير التعميم العالي وال
، المتضمف تنظيـ 2014يوليو سنة  6الموافق  1435رمضاف عاـ  8المؤرخ في  196 -14بمقتضى المرسـو الرئاسي  -

 ،التكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسييرىما
، المتضمف تعييف 2015مايو  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،حكومة، المعدؿأعضاء ال
المتضمف  ،2008مايو  03الموافق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
المتضمف  2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
، المتضمف 2008مايو  03الموافق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  131-08بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث الدائـ.
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، الذي يحدد 2012يوليو سنة  09افق المو  1433شعباف  19المؤرخ في  280-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،كيفيات االستفادة مف العطمة العممية

، الذي يحدد 2013يناير سنة  30الموافق  1435ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 الفصل األوؿ
 ـ عامةأحكا

 9الموافق  ،1433شعباف عاـ  19المؤرخ في  280-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  5: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد نسبة المستفيديف مف العطمة العممية لفئات 2012يوليو سنة 

األساتذة الباحثيف، ومدراء البحث، واألساتذة المحاضريف األساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف، و 
 ،االستشفائييف الجامعييف قسـ "أ" واألساتذة المحاضريف قسـ "أ" وأساتذة البحث قسـ "أ"

( مف %5، بخمسة بالمائة )2016/2017: تحدد نسبة المستفيديف مف العطمة العممية، برسـ السنة الجامعية 2ادة ــمــال
 ي لكل سمؾ.التعداد الحقيق

يكمف كل مف مدير التعاوف والتبادؿ بيف الجامعات، ومديري المؤسسات الجامعية ومدراء مراكز البحث تحت  :3ادة ــمــال
الوصاية، كل في ما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث 

 العممي.
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 المؤرخ في 977، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  27مؤرخ في  1268رقم  قـــرار
 الشمف ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015أكتوبر  7

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
والمتضمف  2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25ي المؤرخ ف 125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ.تعييف أعضاء الحكومة،
 2001يونيو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في   209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،المعدؿ والمتمـ،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .دد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممييح
 الشمف. جامعةقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذي يحدد ال2015أكتوبر  7المؤرخ في  977وبمقتضى القرار رقـ  -

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
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ذكور أعاله، كما ىو محدد في ، و الم2015أكتوبر  7المؤرخ في  977يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الجدوؿ الممق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف

 األعضاء المعينين: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس شاىد العربي 
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لكحل  محمػد
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عابد بشيخ

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو فشيت أبوبكر
 الوطنية ممثل الوزير المكمف بالتربية   عضو بف يحي محػمد
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بوديب بوعالـ
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة و المناجـ عضو اليامل بمخير
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو لطرش سفياف

 والصيد البحري  ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بمعيد محػمد مختار
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة عضو كشود السبتي
 ممثل الوالي عضو شعيب فيصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء وتشكيل  2015ديسمبر  27مؤرخ في  قـــرار

 1لجنة الخدمات االجتماعية  لدى معيد الترجمة بجامعة وىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 نوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،، المتضمف القا2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقـ  -
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  82/179بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تمويميا،
 ، المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،1982سبتمبر سنة  11المؤرخ في  82/303بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ  211-84، يعدؿ المرسـو التنفيذي رقـ 2014سبتمبر سنة  22المؤرخ في  262-14بمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 ، المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،1984أوت سنة  18في 
، المتضمف انتخاب ممثمي األساتذة في لجنة الخدمات االجتماعية 2015سبتمبر سنة  16نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 ،1لدى معيد الترجمة جامعة وىراف
جتماعية لدى ، المتضمف انتخاب ممثمي العماؿ في لجنة الخدمات اال2015سبتمبر سنة  16نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 ،1معيد الترجمة جامعة وىراف
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى معيد 2015سبتمبر سنة  17نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 .1الترجمة جامعة وىراف
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 يمي:  اـــرر مـــــقـي
 

 ،1ة وىرافمعيد الترجمة جامع : إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى المـادة األولى
 : تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2الـــمـــادة 
 األعضاء الدائمون:         

 يخمف زوليخة -03 مبروؾ قادة -02 عباد أحمد -01
  محمودي أماؿ مختارية -05 إبراىيـ خميل نصر الديف -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
  بف الديف عبد الرحماف -02 ساسي أماؿ -01

 

 ( سنوات ابتداًء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3 الـــمـــادة
بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة ، 1معيد الترجمة جامعة وىراف: يكمف السيدة مديرة 4الـــمـــادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذي 2014ماي  15المؤرخ في  362، يعدل القرار رقم 2015ديسمبر  28مؤرخ في  1272قرار رقم 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة، المعدل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
والمتضمف  2015سنة مايو  14 الموافق 1436عاـ  رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. ،أعضاء الحكومةتعييف 
، 1991ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادي الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 4التقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إحداث مركز البحث العممي و 
 2011 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو.  13دة والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما الما
، الذي 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
ث الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البح 2014ماي  15المؤرخ في  362وبمقتضى القرار رقـ  -

 العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.   
 يمي:  اـــرر مـــــقـي

 

 ، والمذكور أعاله وتحرر كما يأتي:2014ماي  15المؤرخ في  362تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 .............." المادة األولى: ..........................)بدوف تغيير(..............................

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، كما يمي:
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 السيد ننصيب نبيل، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد أوعمر توفيق، ممثال عف وزير الدفاع الوطني، -
 السيد بف دراجي عثماف، ممثال عف الوزير المكمف بالمالية، -
 بالطاقة، فالسيدة بوحوش زىرة، ممثمة عف الوزير المكم -
 بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية، فالسيدة مزياف يمينة، ممثمة عف الوزير المكم -
 والتنمية الريفية والصيد البحري،بالفالحة  فالسيد كسيرة دمحم، ممثال عف الوزير المكم -
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 بالموارد المائية، فالسيد مزركت بالعيد، ممثال عف الوزير المكم -
 .السيد بوخاري لخضر، ممثال عف المحافظة السامية لتطوير السيوب" -

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 السيد سراي توفيق. -

 "......................................والباقي بدون تغيير ..........................."
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2015ديسمبر  28حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                                

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يحدد القائمة االسمية2015ديسمبر 29مؤرخ في  1274رقم  قـــرار
 العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين س إدارة جامعةألعضاء مجم
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

، والمتعمق 1984غشت سنة  18الموافق    1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في   210 - 84بمقتضى المرسـو رقـ  -
 منو، 3العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ،السيما المادة  بتنظيـ جامعة

، 2015مايو سنة  14الموافق  1436جمادى الثانية عاـ  25المؤرخ في  125 -15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 منو، 12معة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجا

، الذي 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 يمي:  اـــرر مـــــقـي

 

 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  األولى:المادة 
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

 االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة العمـو و التكنولوجيا ىواري بومديف في الجدوؿ الممحق ليذا  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة  

 2015ديسمبر  29حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                                

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دارة جامعة العموم و التكنولوجيا ىواري بومدين قائمة أعضاء مجمس إ
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم و المقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي  رئيس غوالي نور الديف

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لونيس محػمد
 والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف  عضو مصموح عصماف
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو ياسف خير الديف
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 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية  عضو أيت قاسي طيب 
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو جغاـ الزوبير
 ممثل وزير الدفاع الوطني  عضو موساوي جموؿ
 ممثل وزير الصحة  عضو  حرباف سعيد
 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجية اإلعالـ واالتصاؿ عضو بربار أحمد

 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو بركوف محػمد
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة  عضو مياجي حراز

 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو    محيو تسعديت
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو عبد الباقي الواحدي

 ممثل الوزير المكمف الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  عضو  لعبيدي حمداوي 
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة والسياحة عضو سعادة مجيد

 ممثل الوالي. عضو بولكنوف رشيد
 

 األعضاء المنتخبين: -2
 الييئة الصفة االسم و المقب

 ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المدنية عضو بورزاـ عبد الكريـ
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية اإللكترونيؾ واالعالـ اآللي عضو بازي شربي ليندة

 ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات عضو قصري محػمد       - 
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو البيولوجية عضو د بمخالفة مرا - 
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بمقاسـ سميماف   -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بوعناف اورمضاف  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو زتيمي أدـ -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو ادي نسيفق -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2013مارس  03 ؤرخ فيالم 118 قرار رقم، يعدل ال2015ديسمبر  31 مؤرخ في 1275 رقم قـــرار

 ، المعدل2ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف اإلسميةيحدد القائمة الذي   
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 

، والمتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المعدؿ، الحكومة،تعييف أعضاء 

، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 12المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما 

والمتضمف ، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  404-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 2، السيما المادة 2إنشاء جامعة سطيف 

الذي  ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .لي والبحث العممياحدد صالحيات وزير التعميـ العي
ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةيحدد القائمة ، الذي 2013مارس  03 ؤرخ فيالم 118 قرار رقـوبمقتضى ال -

 ، المعدؿ2سطيف
 يمي:  اـــرر مـــــقـي
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، كما ىو أعالهر المعدؿ والمذكو ، 2013مارس  03 ؤرخ فيالم 118 قرار رقـيعدؿ الجدوؿ الممحق بال المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2015ديسمبر  31حرر بالجزائر في                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                                
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف

 لمعينين:األعضاء ا -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوراس أحمد
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو    شباني خالد
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو فموح عبد هللا

 ،فة بالتربية الوطنيةممثل الوزيرة المكم عضو بزالة عبد العزيز
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو عوسي  مصطفى 

 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو  بودينة رشيد
 ،ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو الياشمي بوبكر

 ،المكمف بالعدؿممثل الوزير  عضو جوادي  بمقاسـ  
  ،بالثقافة الوزير المكمفممثل   عضو  بوديبة إدريس

 ممثل الوالي. عضو الرحمافعبد  بوسواليـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
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 يحـدد، 2715نوفمبر  15مؤرخ في  644مـقرر رقم 
 قائمة المـشاريع التي يجب أن تكون محل مسابقة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
يعدؿ  2015جويمية سنة  23الموافق لػ 1436اؿ عاـ شو  07المؤرخ في  194 -15بمقػتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 2015ماي  14الموافق لػ 1436رجب  25المؤرخ في  125-15المرسـو الرئاسي رقـ 
، المعدؿ 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236 -10وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 منو، 14الفقرة  34مف تنظيـ الصفقات العمومية ال سيما المادة والمتمـ ، المتض
الذي  1994غشت سنة  27الموافق  1415ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  260-94وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 7الموافق  0340شواؿ عاـ  62المؤرخ في  642-01مف المرسـو الرئاسي رقـ   43حكاـ المادة : تطبيقا أل المادة األولى
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ف ييدؼ ىذا المقرر إلى تحديد قائمة المشاريع التي يجب  6101أكتوبر سنة 

 أف تكوف محل مسابقة.
 مسابقة في الجدوؿ المرفق بيذا المقرر،: تحدد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف محل 2الــمــادة 

 : يكمف رؤساء مؤسسات التعميـ العالي والبحث العػممي، كل فيما يخصو بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر،3الــمــادة  
 

 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.4الــمــادة 
 

 2015 نوفمبر 15حرر بالجزائر في                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 طاىر حجارألستاذ ا                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ع البحث التي تكون محل مسابقة في اليندسة المعماريةقائمة مشاري
 عنوان العـممية  المؤسسة 

 0جامعة سطيف  دراسة، متابعة وانجاز مزرعة تجيرية وحديقة نباتية 

 جامعة الشمف   دراسة، متابعة وانجاز أرضية تكنولوجية لفرز السماد 
 6جامعة وىراف   الجزائريةدراسة، متابعة وانجاز مركز البحوث حوؿ المدف 
  جامعة الوادي   مخابر بحث 01دراسة، متابعة وانجاز 
  المركز الجامعي البيض   مخابر بحث 13دراسة، متابعة وانجاز 
  المركز الجامعي لتيبازة   مخابر بحث 10دراسة، متابعة وانجاز 
  المركز الجامعي لميمة   مخابر بحث 12دراسة، متابعة وانجاز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2715نوفمبر  16مؤّرخ في  646مقّرر رقم 

 71/2716محدودة رقم يتضمن إلغاء المناقصة الوطنية ال
 

 إّى وزير التعلين  العالي والبحث العلوي

، المعّدؿ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 منو، 114والمتّمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، السيما المادة 

، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ،
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

اّلذي يعّدؿ ويتمـ القرار  2013ديسمبر  23الموافق  1435صفر عاـ  20القرار الوزاري المشترؾ المؤّرخ في وبمقتضى  -
والمتضمف إنشاء مديريات  2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10الوزاري المشترؾ المؤّرخ في 

 بعة ليا ومشتمالتيا،الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التا
" LE REDACTEURالّصادرة بجريدتي " 01/2016وبناًء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  -

 ،2015سبتمبر  29و"الجزائر" بتاريخ 
، الوارد مف السيّدة مديرة الخدمات الجامعية بجاية 2015نوفمبر  08المؤّرخ في  450/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -

 .01/2016ر، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء مناقصة وطنية محدودة رقـ القص
 

 :ــيمي اــميقـــــــّرر 
 

شّواؿ  28المؤّرخ في  236-10( مف المرسـو الرئاسي رقـ 07الفقرة السابعة ) 114: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
مذكور أعاله، تمغى المناقصة الوطنية ، المعّدؿ والمتّمـ، وال2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431عاـ 

" LE REDACTEURالّصادرة بجريدتي ' 2016المتعمقة بالنقل الجامعي لمسنة المالية  01/2016المحدودة رقـ 
 ،   2015سبتمبر  29و"الجزائر" بتاريخ 

 تكّمف مديرة الخدمات الجامعية بجاية القصر بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :2الــمــادة 
 : ينشر ىذا المقّرر في النشرة الّرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.3ادة الــمــ

 

 2015 نوفمبر 16حرر بالجزائر في                                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2715نوفمبر  16مؤّرخ في  647مقّرر رقم 
 72/2715يتضمن إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 

 إّى وزير التعلين العالي والبحث العلوي

، المعّدؿ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 منو، 114والمتّمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، السيما المادة 

، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ،

والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ  1982ديسمبر سنة  04المؤّرخ في  434-82وبمقتضى المرسـو رقـ  -
 اآللي، المعّدؿ والمتّمـ،

اّلذي  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 Le Jourالّصادرة بجريدتي "الحياة"  و" 02/2015وبناًء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية  المحدودة رقـ  -
d’Algérie صفقات المتعامل العمومي،والنشرة الرسمية ل 2015جواف  23" بتاريخ 

، الوارد مف السّيد مدير المدرسة الوطنية العميا 2015نوفمبر  04المؤّرخ في  636/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 ،02/2015لإلعالـ اآللي، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء مناقصة وطنية محدودة رقـ 

 

 :ــيمي اــميقـــــــّرر 
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شّواؿ  28المؤّرخ في  236-10( مف المرسـو الرئاسي رقـ 07الفقرة السابعة ) 114اـ المادة : تطبيقا ألحكالمادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، تمغى المناقصة الوطنية 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431عاـ 

"، الّصادرة المتعمقة بأشغاؿ التأىيل، الخاصة بالحصة "تجديد شبكة الكيرباء 02/2015المحدودة رقـ 
والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل  2015جواف  23" بتاريخ Le Jour d’Algérieبجريدتي "الحياة" و"

 العمومي،
 : تكّمف مديرة المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر.2الــمــادة 
 التعميـ العالي والبحث العممي. : ينشر ىذا المقّرر في النشرة الّرسمية لوزارة3الــمــادة 

 2015 نوفمبر 16حرر بالجزائر في                                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                          

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2715نوفمبر  16مؤّرخ في  648مقّرر رقم 

 73/2715يتضمن إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 
 

 إّى وزير التعلين العالي والبحث العلوي

، المعّدؿ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10ـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرسو  -
 منو، 114والمتّمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، السيما المادة 

، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ، تعييف أعضاء

، والمتضّمف 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذي القعدة عاـ  20المؤّرخ في  215-92وبمقتضى المرسـو رقـ  -
 إنشاء مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، المعّدؿ والمتّمـ،

اّلذي  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ّوؿ عاـ ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

"اقتناء أجيزة اإلعالـ  02المتعمقة بالحصة رقـ  03/2015وبناء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  -
 ، 2015جواف  01" و"الجميورية" بتاريخ El Moudjahidاآللي، النسخ والسمعي البصري"، الّصادرة بجريدتي "

، الوارد مف السّيد مدير مركز البحث في 2015أكتوبر  26المؤّرخ في  995/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 .03/2015األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء مناقصة وطنية محدودة رقـ 

 

 :ــيمي اــميقـــــــّرر 
 

شّواؿ  28المؤّرخ في  236-10( مف المرسـو الرئاسي رقـ 07الفقرة السابعة ) 114: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، تمغى المناقصة الوطنية 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431عاـ 

جيزة اإلعالـ اآللي، النسخ والسمعي البصري"، "القتناء أ 02المتعمقة بالحصة رقـ  03/2015المحدودة رقـ 
 ، 2015جواف  01" و"الجميورية" بتاريخ El Moudjahidالّصادرة بجريدتي "

 : يكّمف مدير مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر.2الــمــادة 
 سمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرّ 3الــمــادة 

 2015 نوفمبر 16حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يتضمن تحويل اليياكل البيداغوجية2015نوفمبر  18مؤرخ في  649مقرر رقم 
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 واإلدارية التابعة سابًقا لكمية اآلداب، المغات والفنون بجامعة سيدي بمعباس، 
 ي بسيدي بمعباسلفائدة المدرسة العميا لإلعالم اآلل 

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إنّ 
 ، والمتضمف2015مايو سنة  14 الُموافق 1436 رجب عاـ 25 في المؤّرخ 25-15 المرسـو الرئاسي رقـ وبُمقتضى -

 ،الحكومة، المعدؿ أعضاء تعييف
 ،1989فق أوؿ أوت سنة الموا 1409 ذي الحّجة عاـ 29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،وسيرىا، المعدؿ والمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس
، 2005ديسمبر سنة  29 الموافق 1426ذي القعدة عاـ  27المؤّرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
، الذي 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤّرخ في  77-13سـو التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 ،يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

وف بجامعة سيدي بمعباس، واإلدارية التابعة سابًقا لكمية اآلداب والمغات والفن البيداغوجية تحوؿ اليياكل :المادة األولى
 لفائدة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس. المبيّنة في الممحق المرفق بيذا المقرر،

 بكل األعباء المختمفة المتعمقة بتسيير وتجييز ىذه اليياكل. : تتكفل المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس2ادة ــمــال
جامعة  ومدير التنمية واالستشراؼ، ومدير والوسائل ومراقبة التسيير، مدير الميزانية السادة، : يكّمف كل مف3ادة ــمــال

سيدي بمعباس، ومدير المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس، كل في ما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2015نوفمبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                                                   

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، المتضمن تحويل اليياكل البيداغوجية2015فمبر نو  18المؤرخ في  649ممحق بالمقرر رقم 
 واإلدارية التابعة سابًقا لكمية اآلداب، المغات والفنون بجامعة سيدي بمعباس،

 لفائدة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس
 

بجامعة سيدي بعباس عمى واإلدارية التابعة سابًقا لكمية اآلداب، المغات والفنوف  البيداغوجية تحتوي اليياكل       
 المحالت البيداغوجية واإلدارية التالية:

 

  اليياكل البيداغوجية:
 مقعد. 200مدرج بسعة  -
 مقعدلكل منيما. 150بسعة  (مدرجيف02) -
 مقعدلكل منيا. 25بسعة  (أربعة وعشروف قاعة تدريس24) -
 مقعد. 200بسعة  مكتبة وقاعة المطالعة -
 مقعد. 50قاعة المحاضرات بسعة  -

 

 :ليياكل اإلداريةا
 ( مكاتب لألساتذة.10( مكتب إداري و)24الجناح اإلداري يحتوي عمى ) -

 :التقنية المحالت
 ألساتذة. ناديل -
 مخزف. -
 مسّخنة. -
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 عمى اليياكل التالية: تحتوي كذلك كما
 مقعد لكل منيما. 150مدرجيف بسعة  (02) -
 مقعد لكل منيا. 25اثنى عشر قاعة تدريس بسعة  (12) -
 مكتب إداري. ف عشرو  (20) -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحـدد 2715نوفمبر  26مؤرخ في  673مـقرر رقم 

 يجب أن تكون محل مسابقةقائمة المـشاريع التي 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العـممي

، المعدؿ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236 -10بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتمـ، الذي يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية،

الذي يتضمف  2015ماي  14الموافق  1436ـ رجب عا 25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ، 

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 يأتــي اـــرر مـــــقـي

المعدؿ  6101أكتوبر سنة  7المؤرخ في  642-01مف المرسـو الرئاسي رقـ  43طبيقا ألحكاـ المادة : تالمادة األولى
 والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا المقرر إلى تحديد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف محل مسابقة.

 مرفق بيذا المقرر،تحدد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف محل مسابقة في الجدوؿ ال :2الــمــادة 
 : يكمف رؤساء مؤسسات التعميـ العالي والبحث العػممي، كل فيما يخصو بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر،3الــمــادة 
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.3الــمــادة 

 

 2715نوفمبر  26حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                 

 األستاذ: طاىر حجـار                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2015سبتمبر  02المؤّرخ في  469، يعدل المقرر رقم 2015ديسمبر  02مؤرخ في  674مقرر رقم 
فائدة جامعة والمتضمن تحويل اليياكل التابعة سابقًا لمدرسة الدراسات العميا التجارية بحيدرة والية الجزائر، ل

 ، والديوان الوطني لمخدمات الجامعية، اإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي3الجزائر
 واألكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات، المعدل. 

 
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إنّ 
 ، والمتضمف2015مايو سنة  14 الُموافق 1436 عاـرجب  25 في المؤّرخ 25-15 المرسـو الرئاسي رقـ بُمقتضى -

 الحكومة، المعدؿ، أعضاء تعييف
، 2015مارس سنة  10الموافق  1436جمادى األولى عاـ  19المؤرخ في  85-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف إنشاء األكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات ويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا.
 والمتضمف 1995مارس سنة  22الموافق  1415 عػاـ شواؿ 21مػؤرخ في ال 84-95وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ.
تحويل  تضمفالم 2008جويمية  14الموافق  1429رجب  11 خ فيمؤرّ ال 223-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة.
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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تضمف تغيير الم 2013نوفمبر 9الموافق   1435 ـ عػاـمػػحػػر  5مػؤرخ في ال 372-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
  تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة.

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

، 3، 2، 1، وتبقى بقية المالحق 2015سبتمبر 02المؤّرخ في  469مف المقرر رقـ  4: يعّدؿ الممحق رقـ المادة األولى
  .المرفقة دوف تغيير

ّمف كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، والسيد رئيس يك :2الـــمــادة 
، والسيد المدير العاـ لمديواف الوطني 3األكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات، والسيد مدير جامعة الجزائر

 جييز المتعّمقة باليياكل المخصصة لكل مؤسسة أو ىيكل. لمخدمات الجامعية، بمصاريف ونفقات التسيير والت
: يكّمف كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد رئيس األكاديمية الجزائرية لمعمـو 3الـــمــادة 

د المدير العاـ والسي 3التجارية، والسيد مدير جامعة الجزائر والتكنولوجيات، والسيد مدير مدرسة الدراسات العميا
لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية  لمتعميـ 

 العالي والبحث العممي. 
 2715 ديسمبر 72في حـرر بالجزائر                                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                      

 األستاذ طاىر حجـار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3/ جامعة الجزائر1الُمـمـــحق 

 2015ديسمبر  02مؤرخ في  674مقرر رقم  
 B (R+1)الجناح البيداغوجي 

 منيا.  لكل 2ـ 34قاعة التدريس بمساحة حوالي  14 -
 مكاتب. 03 -

 C (R+1)الجناح البيداغوجي 
 لكل منيا.  2ـ 34قاعة التدريس بمساحة حوالي  14 -
 مكاتب. 03 -

 H (R+1)الجناح البيداغوجي 
 قاعة التدريس.  01 -
 مكاتب. 03 -
 قاعة المطالعة 01 -
 قاعة لإلعالـ اآللي. 02 -
 مكتب. 01 -

 مقعد. 140قاعة المحاضرات  
 مقعد وقاعتين لمدراسة وقاعة األرشيف. 400مدرج بسعة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 / اإلدارة المركزية2الُمـمـــحق 

 2015ديسمبر  02مؤرخ في  674مقرر رقم 
 بة المديرية لمدراسات:نيا

 مكاتب مع األمانات. 05 -
 مكتب. 33 -
 مكاتب لمعيادة. 03 -
 ( قاعات03ذو ثالث )  Hمبنى  -
 H4قاعة  -
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 / الديوان الوطني لمخدمات الجامعية 03مـــحق الُمـ

 2015ديسمبر  02مؤرخ في  674مقرر رقم 
 

 لكل منيا. 2ـ 16غرفة بمساحة  41( R+2)  1جناح إيواء الطمبة -
 لكل منيا. 2ـ 16غرفة بمساحة  41( R+2)  2جناح إيواء الطمبة -
 .(R+2جناح إيواء العماؿ ) -
 النادي.جناح المطعـ بما فيو المطبخ و  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 األكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات / 04الُمـمـــحق 

 2015ديسمبر  02مؤرخ في  674مقرر رقم 
 دارة العامة:جناح اإل
 مكاتب مع األمانات. 04 -
 مكاتب. 08 -
 قاعات كبيرة )االجتماعات، األساتذة( 02 -
 قاعة أرشيف ومخزف مركزي. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن 2715ديسمبر  73مؤرخ في  675مـقرر رقم 

 1تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمارية بجامعة سطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
معدؿ ، ال2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236 -10بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 منو ، 07الفقرة  34والمتمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، 1989الموافق لػ أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف أنشاء جامعة سطيف، المعدؿ والمتمـ،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 . 2015نوفمبر  16المؤرخة في  763/2015رقـ  1وبموجب مراسمة جامعة سطيف -
 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

شواؿ عاـ  62المؤرخ في   642 -01مف المرسـو الرئاسي رقـ  17السيما الفقرة  43: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا المقرر إلى تعييف أعضاء لجنة تحكيـ  6101أكتوبر سنة  7الموافق لػ  0340

 .0المسابقات المعمارية بجامعة سطيف
 مف: 0معة سطيف : تتشكل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية بجا 2الــمــادة 
 0أستاذ بمعيد اليندسة المعمارية وعػمـو األرض بجامعة سطيف  السيد: بوعظـ عز الديف 
 0أستاذ بمعيد اليندسة المعمارية وعػمـو األرض بجامعة سطيف  السيد: شوادرة السعيد 
 0أستاذ بمعيد اليندسة المعمارية وعػمـو األرض بجامعة سطيف  السيد: ضيافات عبد الرحماف 
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 0أستاذ بكمية التكنولوجيات بجامعة سطيف  السيد: كبيش خميفة 
 ميندس معماري في مديرية التجييزات العمومية لوالية سطيف السيد: كرامشة  عبد المالؾ 
 ميندس معماري في المجمس المحمي لييئة الميندسيف المعمارييف لوالية سطيف السيد: لنقر عبد الكريـ 
 ميندس معماري في المديرية الفرعية لمسكف والتجييزات العمومية دائرة سطيف فالسيد: العمري نصر الدي 

 

 بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي. 0: يكمف السيد مدير جامعة سطيف  3الــمــادة  
 

 2715ديسمبر  73حـرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                
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 ، يحدد تشكيمة لجنة2715ديسمبر  77مؤّرخ في  735مقّرر رقم 
 فتح األظرفة وتقييم العروض لوزارة التعميم العالي والبحث العممي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،تع
، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،
الذي يحّدد  2013ير ينا 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

ذي الحجة عاـ  2المػؤرخ في  247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  162-160: تطبيقا ألحػػكاـ المادتيف المادة األولى
وتفويضات المرفق العاـ، ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436

 ييدؼ ىذا المقرر إلى تحديد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 : تتشكل لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف:2الـــمـــادة 

 

 رئيساً  السيد مستغانمي أدمحم 
 عضواً  اف الطيبالسيد شعب 
 عضواً  السيد قازد حساف 
 عضواً  السيد بشيري عمي 
 عضواً  السيد كيشر سمير 
 عضواً  السيدة لحوس رشيدة 

 

والمتضمنيف عمى التوالي  08/09/2015المؤرخيف في  418والمقرر رقـ  417تمغى أحكاـ المقرر رقـ  :3الـــمـــادة 
 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. إنشاء لجنة فتح األظرفة ولجنة تقييـ العروض

: يكّمف السيد األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، بتنفيذ أحكاـ ىذا المقّرر الذي ينشر في النشرة 4الـــمـــادة 
 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
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 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                             
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء لجنة لمتسوية الوّدية، 2715ديسمبر  77مؤّرخ في  736مقّرر رقم 
 الصفقات العمومية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي لمنزاعات الناجمة عن تنفيذ

 

 إّى وزير التعلين العالي والبحث العلوي،

، المتضمف 2015سنة  مايو 14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،

، 2015سبتمبر سنة  16الموافق   1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 

 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

 1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  154: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، تنشأ لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، لجنة ، المذكور أعاله2015سبتمبر سنة  16الموافق 

 لمتسوية الوّدية لمنزاعات الناجمة عف تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعامميف االقتصادييف الجزائرييف،
 : ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. 2المادة 

  

 2715 ديسمبر 77حـرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجـار                                                                                                        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2715ديسمبر  77مؤّرخ في  737مقّرر رقم 
 72/2715يتضمن إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 

 إّى وزير التعلين  العالي والبحث العلوي

، المعّدؿ 2010سنة أكتوبر  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 منو، 114والمتّمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، السيما المادة 

، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ،

اّلذي  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18ؤّرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

اّلذي يعّدؿ ويتّمـ القرار  2013ديسمبر  23الموافق  1435صفر عاـ  20وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤّرخ في  -
والمتضّمف إنشاء مديريات  2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425عدة عاـ ذي الق 10الوزاري المشترؾ المؤّرخ في 

 الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
الّصادرة مف السّيدة مديرة الخدمات الجامعية وىراف  02/2015وبناًء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  -

 .02/2015نيا، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء مناقصة وطنية محدودة رقـ السا
 

 :ــيمي اــميقـــــــّرر 
  

شّواؿ  28المؤّرخ في  236-10( مف المرسـو الرئاسي رقـ 07الفقرة السابعة ) 114: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
والمذكور أعاله، تمغى المناقصة الوطنية ، المعّدؿ والمتّمـ، 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431عاـ 

 2016المتعمقة بالنقل الجامعي الحضري والشبو حضري لمطمبة، لمسنة المالية  02/2015المحدودة رقـ 
 ،2015سبتمبر  29" و"التحرير" بتاريخ  Ouest-Infoالّصادرة بجريدتي "
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 ق أحكاـ ىذا المقّرر.تكّمف مديرة الخدمات الجامعية وىراف السانيا بتطبي :2الــمــادة 
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الّرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمــادة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن تشكيل2715ديسمبر  27مؤرخ في  976مـقرر رقم 

 مركز الجامعي بميمةلجنة تحكيم المسابقات المعمارية بال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العـممي،
المتضمف، تنظيـ  2015سبتمبر  16الموافق  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 منو، 08الفقرة  48الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ، السيما المادة 
يحدد  2005غشت سنة  16الموافق لػ  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05ـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي رق -

 مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
، يتضمف 2008يوليو سنة  09الموافق لػ 1429رجب عاـ  06المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء المركز الجامعي بميمة ،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 . 2015أكتوبر 07المؤرخة في  681/2015وبموجب مراسمة المركز الجامعي بميمة  رقـ  -
 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

الموافق  0342المؤرخ في  637-00مف المرسـو الرئاسي رقـ  12ال سيما الفقرة  32بيقا ألحكاـ المادة : تط المادة األولى
المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ، ييدؼ ىذا المقرر إلى  6100سبتمبر  02

 تعييف أمضاء لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية بالمركز الجامعي ميمة. 
 : تتشكل لجنة تحكيـ المسابقات المعمارية بالمركز الجامعي بميمة مف: 2دة الــمــا

 رئيسا ميندسة معمارية بالمركز الجامعي بميمة  السيدة: باروق يمينة 
 عضوا ميندس معماري في مديرية التجييزات العمومية لوالية ميمة   السيد: بوالشعير دمحم أمين 
 عضوا مديرية التعمير واليندسة المعمارية والبناء لوالية ميمة ميندس معماري في السيد: دربال وليد 
 يندسيف المعمارييف المجمس المحمي ميندس معماري في الييئة الوطنية لمم السيد: اسطمبولي دمحم( ميمةCLOA) عضوا 
 

الرسمية لمتعميـ العالي  : يكمف السيد مدير المركز الجامعي بميمة بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة3الــمــادة 
 والبحث العممي.

 2715ديسمبر  27حـرر بالجزائر في                                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                          

 األستاذ طاىر حجـار                                                                                                         
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 2715ديسمبر  22مؤّرخ في  912مقّرر رقم 
 يتضمن إلغاء المنح المؤقت لمصفقة

 

 إّى وزير التعلين  العالي والبحث العلوي

، المعّدؿ 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28 المؤرخ في 236-10بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 منو، 114والمتّمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، السيما المادة 
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، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ،

اّلذي  2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و - -
 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 اّلذي يعّدؿ ويتّمـ القرار 2013ديسمبر  23الموافق  1435صفر عاـ  20وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤّرخ في  -
والمتضّمف إنشاء مديريات  2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10الوزاري المشترؾ المؤّرخ في 

 الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
 04المتعمقة بالحصة رقـ  01/2015وبناًء عمى اإلعالف عف المنحة المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  -

 ،2015نوفمبر  11)مواد غذائية عامة( الّصادرة بجريدة "المواعد" بتاريخ 
، الوارد مف السّيدة مديرة الخدمات الجامعية ببرج 2015نوفمبر  24المؤّرخ في  1445/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -

 بوعريريج، المتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة.
 

 :ــيمي اــميقـــــــّرر 
شّواؿ  28المؤّرخ في  236-10( مف المرسـو الرئاسي رقـ 07الفقرة السابعة ) 114: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح المؤقت لصفقة 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431عاـ 
)مواد غذائية عامة( الّصادرة بجريدة  04المتعمقة بالحصة رقـ  01/2015رقـ  المناقصة الوطنية المحدودة

 .2015نوفمبر  11"الموعد" بتاريخ 
 : تكّمف مديرة الخدمات الجامعية ببرج بوعريريج  بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر.2الــمــادة 
 لي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقّرر في النشرة الّرسمية لوزارة التعميـ العا3الــمــادة 

 

 2715ديسمبر  22حـرر بالجزائر في                                                                                                    
 عميم العالي والبحث العـمميوزير الت                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجـار                                                                                                      
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 2715ديسمبر  23مؤّرخ في  915مقّرر رقم 
 يتضمن إلغاء المنح المؤقت لمصفقة

 

 إّى وزير التعلين  العالي والبحث العلوي

، المتضمف 2015نة مايو س 14الموافق  1436رجب عاـ  25المؤّرخ في  125-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ،

، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  02المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،

اّلذي  2013جانفي سنة  30الموافق  1434األّوؿ عاـ  ربيع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

لمسّيد الوزير رئيس ديواف الوزير األّوؿ، المتعمق بوضع  2015ديسمبر  05المؤّرخ في  4452وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 (.CDTAتطوير التكنولوجيات المتقدمة ) إجراءات أمف مشّددة لممحطة التكنولوجية التابعة لمركز

 

 يأتــي اـــرر مـــــقـي
ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15( مف المرسـو الرئاسي رقـ 12: تطبيقا ألحكاـ المادة الثانية عشر )المادة األولى

والمذكور أعاله، يرخص لمسّيد مدير مركز تطوير  2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436عاـ 
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متر مربع، ورفع  6000يات المتقدمة بمباشرة األشغاؿ الخاصة بإنجاز موقف لمسيارات بمساحة التكنولوج
نجاز ثمانية ) 630عمو السياج عمى مسافة طوليا  ( أبراج لممراقبة وتييئة المدخل الرئيسي ومركز 08متر وا 

ـ الصفقات العمومية " وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراEVSMلمحراسة مع المؤسسة العمومية المسماة "
 المعنية والمصادقة عمييا،

( أشير إبتداءا مف تاريخ التوقيع عمى ىذا 06: يمـز مف السّيد مدير المركز بتقديـ صفقات تسوية خالؿ ستة )2الــمــادة 
المقرر عمى لجنة الصفقات المختّصة، في حالة ما إذا كانت مبالغ الصفقات تفوؽ المبالغ المذكورة في الفقرة 
األولى مف المادة الثالثة عشر مف المرسـو الرئاسي المذكور أعاله، وعرضيا عمى الييئة المختصة بالرقابة 

 الخارجية لمصفقات العمومية،
 يكمف السّيد مدير مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة بتنفيذ أحكاـ ىذا المقّرر ابتداء مف تاريخ إمضائو. :3الــمــادة 

 2715ديسمبر  23حـرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                          

 األستاذ طاىر حجـار                                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2715ديسمبر  37مؤّرخ في  936مقّرر رقم 
 يتضمن تجاوز رفض منح التأشيرة

 

 إّى وزير التعلين  العالي والبحث العلوي

، المتعمق بقوانيف المالية، 1984جويمية  7الموافق  1404شواؿ عاـ  8المؤرخ في  17-84بمقتضى القانوف رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ،

المتعمق بالمحاسبة  1990غشت  15الموافق  1411محّرـ عاـ  24المؤرخ في  21-90وف رقـ وبمقتضى القان -
 العمومية، المعّدؿ والمتّمـ،

المتضّمف قانوف  2014ديسمبر  30الموافق  1436ربيع األّوؿ عاـ  08المؤرخ في  10-14وبمقتضى القانوف رقـ  -
 ،2015المالية لسنة 

، المتعّمق بمجمس المحاسبة، 1995جويمية  17الموافق  1416صفر  19ي المؤرخ ف 20-95وبمقتضى األمر رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ،

، المتضمف إنشاء مركز تنمية 1988مارس  22الموافق  1408شعباف  4المؤرخ في  61-88وبمقتضى المرسـو رقـ  -
 التكنولوجيات المتطورة، المعّدؿ والمتّمـ، 

، المتضمف 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  25مؤّرخ في ال 125-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،

، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤّرخ في  247-15وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،

، 1992نوفمبر  14الموافق  1413جمادى األولى عاـ  19المؤّرخ في  414-92نفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو الت -
 المتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتـز بيا، المعّدؿ والمتّمـ،

، اّلذي يحدد 1995فبراير  15الموافق  1415رمضاف  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ية،صالحيات وزير المال

، المحدد كيفيات 1995يونيو سنة  24الموافق  1416محّرـ  25المؤّرخ في  177-95وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
اّلذي عنوانو "الصندوؽ الوطني لمبحث العممي والتنمية التكنولوجية"،  302-082تسيير حساب التخصيص الخاص رقـ 

 المعّدؿ والمتّمـ،
، الذي 1997يوليو سنة  21الموافق  1418ربيع األّوؿ عاـ  16المؤّرخ في  268-97وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

يحدد اإلجراءات المتعمقة بااللتزاـ بالنفقات العمومية وتنفيذىا ويضبط صالحيات اآلمريف بالصرؼ ومسؤولياتيـ، المعّدؿ 
 والمتّمـ،
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، اّلذي 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ـ ذي القعدة عا 28المؤّرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،

، اّلذي 2012سبتمبر سنة  6الموافق  1433شواؿ عاـ  19المؤرخ في  331-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ،

، اّلذي 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ى المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتض -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

في إطار دعـ اإلنعاش  28/04/2003المؤّرخ في  ND 5.611.8.262.012.01وبمقتضى مقرر البرنامج رقـ  -
متضمف إعانة لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة النجاز محطة تكنولوجية لصناعة الدارات ، ال2002االقتصادي شطر 
 المتكاممة الخاصة،

، المتضمنة 2015ديسمبر  10/ رد /وأ المؤرخة في 4563بناًء عمى تعميمة السّيد الوزير رئيس ديواف الوزير األوؿ رقـ  -
 طورة في إطار استالـ المحطة التكنولوجية لصناعة الدارات المتكاممة،العوائق التي تعترض مركز تنمية التكنولوجيات المت

، الّصادرة 2015ديسمبر سنة  30المؤرخ في  CNMT.2015/15بناًء عمى الرفض النيائي لمنح التأشيرة تحت رقـ  -
صة بمركز عف لجنة الصفقات العمومية،موضوع مشروع صفقة إنجاز محّطة تكنولوجية لصناعة الدارات المتكاممة الخا

 تنمية التكنولوجيات المتّطورة، 
، والمتضّمف وضعية 2015ديسمبر سنة  30بناًء عمى تقرير السّيد مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتّطورة المؤرخ في  -

 المحّطة التكنولوجية لصناعة الدارات المتكاممة، 
 يأتــي اـــرر مـــــقـي

، الّصادرة عف 2015ديسمبر سنة  30المؤرخ في  CNMT.2015/15أشيرة رقـ : يتـّ تجاوز رفض منح التالمادة األولى
لجنة الصفقات العمومية المتعمق بمشروع صفقة إنجاز محطة تكنولوجية لصناعة الدارات المتكاممة الخاصة 

يورو  بمركز تنمية التكنولوجيات المتّطورة، بمبمغ ستة مالييف واثناف وثمانوف ألف وثمانمائة واثناف وثمانوف 
( M W ZANDERيورو( بكل الرسـو لفائدة مؤسسة "زندر" ) 6 282 882 88وثمانية وثمانوف سنت )

 ويتّوزع كما يمي:
يورو تكمفة األشغاؿ اإلضافية، ويتـ التكفل بيا عمى حساب الرصيد المتبقي  2 001 997.88* 

 مف المبمغ المرصود لمصفقة األولية.
اؿ اإلضافية، ويتـ التكفل بيا عمى حساب الصندوؽ الوطني يورو تكمفة األشغ 4 280 885.00* 

 لمبحث العممي والتنمية التكنولوجية.
، مع األخذ بعيف االعتبار تغيير 2016ماي سنة  31تمدد آجاؿ الصفقة المذكورة في المادة األولى، إلى  :2الــمــادة 

 (.MW GROUPE(إلى )M W ZANDERتسمية شركة )
 لسّيد مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتّطورة بتنفيذ أحكاـ ىذا المقّرر.: يكمف ا3الــمــادة 

 

 2715ديسمبر  37حـرر بالجزائر في                                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                                      

 األستاذ طاىر حجـار                                                                                                  
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 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى2015نوفمبر  03مؤرخ في  149مقرر رقم 
 أساس الشيادة لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لجامعة خميس مميانة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،  
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
خاص ، المتضمف القانوف األساسي ال2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04المرسوـ التنفيذي رقـ  بمقتضىو  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  183    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194المرسـو التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
جرائيا،  واإلمتػػحانات  والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ 2015جواف  15المؤرخ في  5344ضى القرار رقـ بمقتو  -
 .المتصرفيف، رتبة متصرؼ

 مـا يـأتـي: ـررـــــقـي
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة المادة األولى
د آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة شير أعاله تمد
 .                2015أكتوبر  25( ابتداًء مف تاريخ  1واحد )

  .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي: 2المادة 
 2715 نوفمبر 73حرر بالجزائر في                                                                                                      

 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 مدير الموارد البشرية                                                                                                    

 أمير قاسم داودي                                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء المسابقة2015نوفمبر  03مؤرخ في  150رقم مقرر 
 رتبة كاتب لجامعة خميس مميانة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب،

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،   
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008 يناير سنة 19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإل  دارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015جواف  15المؤرخ في  5353وبمقتضى القرار رقـ  -

 . الكتاب، رتبة كاتب
 مـا يـأتـي: ـررـــــقـي

 

، والمذكور 2012سنة أفريل  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب، لمدة شير واحد 

 .                              2015أكتوبر  25( ابتداًء مف تاريخ 1)
  عممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث ال :2المادة 

 2715 نوفمبر 73حرر بالجزائر في                                                                                                      
 العالي والبحث العمميع/ وزير التعميم                                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسم داودي                                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل إجراء المسابقة عمى، يمدد أج2015نوفمبر  03مؤرخ في  151رقم مقرر 

 رتبة كاتب مديرية لجامعة خميس مميانة أساس الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب،
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،  
 ية، ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  184    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 ػػػظيـ المسابقات، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػ2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 واإلمتػػحانات  و الفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2015جواف  15المؤرخ  في  5352و بمقتضى القرار رقـ - -
 بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية،

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :المادة األولى
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية، لمدة شير 

      .                         2015أكتوبر  25( إبتداء مف تاريخ  1واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي: 2المادة 

 2715 نوفمبر 73حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسم داودي                                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس2015نوفمبر  03مؤرخ في  152رقم  مقرر

 رتبة عون إدارة لجامعة خميس مميانة الشيادة لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين،
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 ػػر رقـ بمقتضى األمػ -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ت واإلدارات العمومية،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسا
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واإلمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف 2015جواف  15المؤرخ في  5351وبمقتضى القرار رقـ  -

 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة،
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
لتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة، أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لال

 .                               2015أكتوبر 25( ابتداًء مف تاريخ  1لمدة شير واحد)
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.: 2المادة 

 2715 نوفمبر 73حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسم داودي                                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس2015نوفمبر  03مؤرخ في  153مقرر رقم  
 لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة خميس مميانة يادةالش

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  185    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،  واإلمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ 2015جواف  15المؤرخ في  5350وبمقتضى القرار رقـ  -
 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي،

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17حكاـ المادة عمال بأ المادة األولى:
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة 

           .                    2015أكتوبر 25( ابتداًء مف تاريخ  1رئيسي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 

 2715 نوفمبر 73حرر بالجزائر في                                                                                                                                                                                                                                         
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسم داودي                                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المسابقة عمى أساس، يمدد أجل إجراء 2015نوفمبر  03مؤرخ في  154قرر رقم م

 رتبة ممحق اإلدارة لجامعة خميس مميانة الشيادة لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة،
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

  ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 ظيـ المسابقات، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػ2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واإلمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ 2015جواف  15المؤرخ  في  5349وبمقتضى القرار رقـ  -

 ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة،
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة 

           .                    2015أكتوبر 25( ابتداًء مف تاريخ 1شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى2015نوفمبر  03مؤرخ في  155مقرر رقم مقرر 
 ئيسي لجامعة خميس مميانةالشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية ر  أساس

 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،  
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  186    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،واالمتػػحانات والفحوص المينية    في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ 2015جواف  15المؤرخ في  5348وبمقتضى القرار رقـ  -
 الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي،

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة المادة األولى

تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي، لمدة  أعاله
 .          2015أكتوبر  25( ابتداًء مف تاريخ  1شير واحد)

 العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ: 2المادة 
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 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس 2015نوفمبر  03مؤرخ في  156مقرر رقم مقرر 

 رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة خميس مميانة  لاللتحاق  بسمك ممحقي اإلدارة، الشيادة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي  
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006وليو سنة ي 15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194ى المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتض -

جرائيا،و واإلمتػػحانات   الفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
لإللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة 2015جواف  15المؤرخ في  5347وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ة، رتبة ممحق رئيسي تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدار  أعاله

 .                               2015أكتوبر  25( ابتداًء مف تاريخ 1لإلدارة، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة  ،2015نوفمبر  03مؤرخ في  157مقرر رقم مقرر 

 لاللتحاق بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لجامعة خميس مميانة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي  
 ي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، ، المتضػػػػػمف القانوف األساس2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
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، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 اإلدارات العمومية و إجرائيا، لفحوص المينية  في المؤسسات ااالمتػػحانات  و و 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسػػػػػػػػػػػػػمؾ 2015جواف  15المؤرخ في  5346 وبمقتضى القرار رقـ -

 رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي،  إلعالـ اآللي،التقنييف في ا
 

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

رتبة تقني  ـ اآللي،أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعال
 .                              2015أكتوبر 25(، ابتداًء  مف تاريخ  1ساـ في اإلعالـ اآللي لمدة شير واحد)

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
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 ادةالشي ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس2015نوفمبر  03مؤرخ في  158رقم  مقرر
 رتبة محاسب إداري رئيسي لجامعة خميس مميانة لاللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي  
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
بقات                    ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسا2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015جواف  15المؤرخ في  5345وبمقتضى القرار رقـ  -

 .رتبة محاسب إداري رئيسي المحاسبيف اإلدارييف،
 تـي:يـقــــرر مـا يـأ

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب 

 .                             2015أكتوبر  25(، إبتداء  مف تاريخ  1إداري رئيسي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة 2015نوفمبر  03مؤرخ  في 159مقرر رقم 
 امعية لجامعة خميس مميانة رتبة مساعد المكتبات الج  لاللتحاق بسمك مساعدي المكتبات الجامعية،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
مف ػػػػػػػيتض 2010ماي سنة  5وافق الم 1431جمادي األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10تنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 ،القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  188    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات و   اإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015جواف  28المؤرخ في  5403وبمقتضى القرار رقـ  -
 رتبة مساعد المكتبات الجامعية، مساعدي المكتبات الجامعية،

 

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194تنفيذي رقـ مف المرسـو ال 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة 

 .                2015نوفمبر 02(، إبتداء مف تاريخ  1مساعد المكتبات الجامعية لمدة شير واحد)
 ا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذ :2المادة 

 2715 نوفمبر 73حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسم داودي                                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة2015نوفمبر  03مؤرخ في  160رقم مقرر 

 لاللتحاق بسمك ميندسي اإلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لجامعة خميس مميانة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 ى األمػػػر رقـ بمقتض -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المؤسسات واإلدارات العمومية،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في 
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
لمتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ ، ا2015جواف  28المؤرخ  في  5402وبمقتضى القرار رقـ  -

    ميندسي اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي،

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
اء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ ميندسي اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس أعاله تمدد آجاؿ إجر 

 .  2015نوفمبر  02(، إبتداء مف تاريخ  1دولة في اإلعالـ اآللي لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.         :2المادة 

 2715 نوفمبر 73حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسم داودي                                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أجل إجراء المسابقة عمى ، يمدد2015نوفمبر  04مؤرخ في  161مقرر رقم 

 أساس الشيادة لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لجامعة تيزي وزو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي  
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  189    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

يـ المسابقات ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظ2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015ماي  13المؤرخ في  135وبمقتضى القرار رقـ  -
 .المتصرفيف، رتبة متصرؼ

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17مادة عمال بأحكاـ ال المادة األولى:
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة شير 

 .                 2015نوفمبر  02( ابتداًء مف تاريخ  1واحد )
  في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر :2المادة 

 2715 نوفمبر 74حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسم داودي                                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة2015نوفمبر  04مؤرخ في  162رقم  مقرر

 لاللتحاق بسمك ميندسي اإلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لجامعة تيزي وزو
 

 ير التعميم العالي والبحث العمميإن وز   
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 ػر رقـ بمقتضى األمػػ -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 واإلدارات العمومية، بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واالمتػػحانات  والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015اي م 13المؤرخ في  136وبمقتضى القرار رقـ  -

 ميندسي اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي،
    

 يـقــــرر مـا يـأتـي:    
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة المادة األولى: 
ه تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس أعال

 .                 2015نوفمبر  02( ابتداًء مف تاريخ  1دولة في اإلعالـ اآللي لمدة شير واحد )
  . العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث  :2المادة 

 2715 نوفمبر 74حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ميم العالي والبحث العمميع/ وزير التع                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 وديأمير قاسم دا                                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس2015نوفمبر  04مؤرخ في  163قم ر  مقرر

 لاللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري لجامعة تيزي وزو   الشيادة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي  
 ف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، ، المتضػػػػػمف القانو 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  190    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

       ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات             2012أبريل سنة  25رخ في المؤ  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،و   االمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015ماي  13المؤرخ في  138وبمقتضى القرار رقـ  -

 .حاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري الم
    

 يـقــــرر مـا يـأتـي:    
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17المادة األولى: عمال بأحكاـ المادة 
رتبة محاسب أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، 

 .                 2015نوفمبر  02( ابتداًء مف تاريخ  1إداري، لمدة شير واحد )
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 

 2015نوفمبر  04حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                                                            
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ى ، يمدد أجل إجراء المسابقة عم2015نوفمبر  04مؤرخ في  164مقرر رقم 

 الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة عون حفظ البيانات لجامعة تيزي وزوأساس 
 

 البحث العمميإن وزير التعميم العالي و 
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،وا  المتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015ماي  13المؤرخ في  139وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الكتاب، رتبة عوف حفع البيانات
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17المادة األولى: عمال بأحكاـ المادة 
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة عوف حفع البيانات، لمدة 

 .                2015نوفمبر  02بتداًء مف تاريخ  ( ا1شير واحد )
 في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : ينشر ىذا المقرر2المادة 
                                          

 2015نوفمبر  04حرر بالجزائر في                                                                                      
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              

 مدير الموارد البشرية                                                                                                                
 أمير قاسم داودي                                                                                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى 2015نوفمبر  04مؤرخ في  165رقم مقرر 

 الشيادة لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية لجامعة تيزي وزوأساس 
 

 عالي والبحث العمميإن وزير التعميم ال  
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،بالموظفيف المنت
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، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،االمتػػحانات و و 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015ماي  13المؤرخ في  143تضى القرار رقـ وبمق -

 .الكتاب، رتبة كاتب مديرية
 يـقــــرر مـا يـأتـي:    

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ة شير تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية، لمد أعاله

 .                2015نوفمبر  02 ( ابتداًء مف تاريخ1واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2015نوفمبر  04حرر بالجزائر في                                                                                      
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                                            
 أمير قاسم داودي                                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اء المسابقة عمى أساس الشيادة، يمدد أجل إجر 2015نوفمبر  04مؤرخ في  166مقرر رقم 

 بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية  لجامعة تيزي وزو لاللتحاق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي  
 ػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية، ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
مف ػػػػػػػيتض 2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادي األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10تنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 ،القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012نة أبريل س 25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015ماي  13المؤرخ  في  137وبمقتضى القرار رقـ  -

 ولة لممخابر الجامعية،ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس د
 

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة 

 .                2015نوفمبر  02( ابتداًء مف تاريخ  1ممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )ميندس دولة ل
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. : 2المادة 
                                          

 2015نوفمبر  04حرر بالجزائر في                                                                                     
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           

 مدير الموارد البشرية                                                                                                              
 داودي أمير قاسم                                                                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ساس الشيادة، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أ2015نوفمبر  04مؤرخ في  167مقرر رقم 

 لاللتحاق بسمك ممحقي المخابر الجامعية، رتبة ممحق بالمخابر الجامعية لجامعة تيزي وزو
 

 البحث العمميإن وزير التعميم العالي و   
 ػية، ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
مف ػػػػػػػيتض 2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادي األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10تنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 ،القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
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 تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقاتيفيات ، المحدد لك2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ 2015ماي  13المؤرخ  في  142وبمقتضى القرار رقـ  -
 ممحقي المخابر الجامعية، رتبة ممحق بالمخابر الجامعية،

    

 ـقــــرر مـا يـأتـي:ي    
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي المخابر الجامعية، رتبة ممحق 

 .                2015نوفمبر  02( إبتداء مف تاريخ  1)بالمخابر الجامعية لمدة شير واحد 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 2المادة 

 2015نوفمبر  04حرر بالجزائر في                                                                                       
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 مدير الموارد البشرية                                                                                                                
 أمير قاسم داودي                                                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء 2015نوفمبر  04مؤرخ في  168مقرر رقم 
 ميني لاللتحاق منصب شغل حارس لجامعة تيزي وزو  فحص 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 ألمػػػر رقـ بمقتضى ا -
األعواف  توظيف ، المحدد لكيفيات2007سنة  سبتمبر 29 في المؤّرخ 07-308 رقـ الرئاسي وبمقتضى المرسـو -

  عمييـ، المطبق التأديبي النظاـ وكذا بتسييرىـ المتعمقة والقواعد كمة لرواتبيـوالعناصر المش وواجباتيـ وحقوقيـ المتعاقديف
، المحدد لكيفيات تنػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
 ، المتضمف فتح الفحص الميني لاللتحاؽ بمنصب شغل حارس،2015ماي  13المؤرخ  في  141رار رقـ وبمقتضى الق -

    

 يـقــــرر مـا يـأتـي:    
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
( ابتداًء مف 1لاللتحاؽ بمنصب شغل حارس، لمدة شير واحد ) أعاله تمدد آجاؿ إجراء الفحص الميني

 .                2015نوفمبر  02تاريخ 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  : 2المادة 

 2015نوفمبر  04حرر بالجزائر في                                                                                
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                            

 أمير قاسم داودي                                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء فحص ميني2015نوفمبر  04مؤرخ في  169مقرر رقم 
 ي وزولاللتحاق منصب شغل عامل ميني من المستوى األول لجامعة تيز 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
األعواف  فتوظي ، المحدد لكيفيات2007سنة  سبتمبر 29 في المؤّرخ 07-308 رقـ الرئاسي وبمقتضى المرسـو -

  عمييـ، المطبق التأديبي النظاـ وكذا بتسييرىـ المتعمقة والقواعد والعناصر المشكمة لرواتبيـ وواجباتيـ وحقوقيـ المتعاقديف



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  193    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،واال  متػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح الفحص الميني لاللتحاؽ منصب شغل عامل 2015ماي  13في  المؤرخ 140وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مف المستوى األوؿ ميني

    

 يـقــــرر مـا يـأتـي:    
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194المرسـو التنفيذي رقـ  مف 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله تمدد آجاؿ إجراء الفحص الميني لاللتحاؽ منصب شغل عامل ميني مف المستوى األوؿ،  لمدة شير 

 .                2015نوفمبر  02ابتداًء مف تاريخ ( 1واحد )
 مية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرس: 2المادة 
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 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                          
 مدير الموارد البشرية                                                                                                              

 أمير قاسم داودي                                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة2015نوفمبر  12مؤرخ في  2327مقرر رقم 
 عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة ممرض متخصص لمصحة العمومية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006 يوليو سنة 15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضػػػػػػػػػمف القانوف األساسي الخاص 2011مارس سنة  20المؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف ألسالؾ شبو الطبييف لمصحة العمومية،
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194فيذي رقـ وبمقتضى المرسـو التن -

جرائيا،  واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
ى ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إل2015جويمية  01المؤرخ في  1170وبمقتضى القرار رقـ  -

 رتبة ممرض متخصص لمصحة العمومية،
 مـا يـأتـي: ـررـــــقـي

 

والمذكور  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :المـادة األولى
أعاله، تمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة ممرض متخصص لمصحة 

 .                  2015نوفمبر 10(، إبتداء مف تاريخ 1ة، لمدة شير واحد)العمومي
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2الـــمــادة 

 2015بر نوفم 12حرر بالجزائر في                                                                            
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 يةمدير الموارد البشر                                                                                                 
 أمير قاسم داودي                                                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء2015نوفمبر  12مؤرخ في  2328مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق برتبة ممرض حاصل عمى شيادة دولة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضػػػػػػػػػمف القانوف األساسي الخاص 2011مارس سنة  20المؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 مية،بالموظفيف المنتميف ألسالؾ شبو الطبييف لمصحة العمو 



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  194    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،  واإلمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

ي لإللتحاؽ برتبة ممرض ، المتضمف فتح إمتحاف مين2015جويمية  01المؤرخ  في  1172وبمقتضى القرار رقـ  -
 حاصل عمى شيادة دولة،

 مـا يـأتـي: ـررـــــقـي
 

والمذكور  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المـادة األولى:
ير أعاله، تمدد آجاؿ إجراء إمتحاف ميني لإللتحاؽ برتبة ممرض حاصل عمى شيادة دولة، لمدة ش

 .                  2015نوفمبر 10(، إبتداء مف تاريخ  1واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  : 2الــــمــادة 

 2015نوفمبر  12حرر بالجزائر في                                                                                
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 لبشريةمدير الموارد ا                                                                                                  
 أمير قاسم داودي                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء إمتحان2015نوفمبر  12مؤرخ في  2329مقرر رقم 

 ميني لإللتحاق برتبة مساعد تمريض رئيسي لمصحة العمومية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 مػػػر رقـ األبمقتضى  -
، المتضػػػػػػػػػمف القانوف األساسي الخاص 2011مارس سنة  20المؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ف لمصحة العمومية،بالموظفيف المنتميف ألسالؾ شبو الطبيي
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واإلمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
تح إمتحاف ميني لإللتحاؽ برتبة مساعد ، المتضمف ف2015جويمية  01المؤرخ  في  1173وبمقتضى القرار رقـ  -

 تمريض رئيسي لمصحة العمومية،
 مـا يـأتـي: ـررـــــقـي

والمذكور  2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المـادة األولى:
رئيسي لمصحة العمومية، لمدة شير أعاله، تمدد آجاؿ إجراء إمتحاف ميني لإللتحاؽ برتبة مساعد تمريض 

 .2015نوفمبر 10(، إبتداء مف تاريخ 1واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.   :2الـــمــادة 

 2015نوفمبر  12حرر بالجزائر في                                                                                                      
 ع/ وزير التعميم العالي و البحث العممي                                                                                                    
 مدير الموارد البشرية                                                                                                   

 أمير قاسم داودي                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني2015نوفمبر  22مؤرخ في  6546مقرر رقم 
 يا لإلعالم اآلليلاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لممدرسة الوطنية العم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
قانوف األساسي الخاص ، المتضمف ال2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  195    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات                    2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات   واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، 2015جويمية  12المؤرخ  في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .رتبة متصرؼ رئيسي

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012يل سنة أفر  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي، لمدة شير 

 .                2015نوفمبر 22( استثناًء، ابتداًء مف تاريخ  1واحد)
 مي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العم: 2المادة 

 2015نوفمبر  22حرر بالجزائر في                                                                                   
 عمميع/ وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                           

 مدير الموارد البشرية                                                                                                                  
 ير قاسم داوديأم                                                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6547مقرر رقم 

 لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،، المتضػػػػػمف القانوف األساسي 2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات                    2012ريل سنة أب 25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، 2015جويمية  12المؤرخ  في  07وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .رؼرتبة متص
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
( 1أعاله يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد)

 .                                2015نوفمبر 22استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2015نوفمبر  22حرر بالجزائر في                                                                                  
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                         

 مدير الموارد البشرية                                                                                                       
 أمير قاسم داودي                                                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6548مقرر رقم 

 بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي  لاللتحاق
 

 عالي والبحث العمميإن وزير التعميم ال
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،بالموظفيف المنتم



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  196    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب رتبة 2015جويمية  12خ  في المؤر  08وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .كاتب مديرية  رئيسي

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
الميني لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي، لمدة شير أعاله يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف 

 .                               2015نوفمبر 22( استثناًء، ابتداًء مف تاريخ  1واحد)
 البحث العممي.الرسمية لوزارة التعميـ العالي و ينشر ىذا المقرر في النشرة   :2المادة 

 2015نوفمبر  22حرر بالجزائر في                                                                                       
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                    
 أمير قاسم داودي                                                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني2015نوفمبر  22مؤرخ في  6549مقرر رقم 

 بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي  لاللتحاق 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،االمتػػحاو   نات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة 2015جويمية  12المؤرخ في  09وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .كاتب مديرية
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194ذي رقـ مف المرسـو التنفي 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
( 1أعاله يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية، لمدة شير واحد)

 .                               2015نوفمبر 22استثناًء، ابتداًء مف تاريخ  
 ة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشر   :2المادة 

 2015نوفمبر  22حرر بالجزائر في                                                                                                                  
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                         

 مدير الموارد البشرية                                                                                                         
 أمير قاسم داودي                                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء االمتحان 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6550مقرر رقم 

 لاللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي الميني 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006ليو سنة يو  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
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 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

مؾ الكتاب رتبة ، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بس2015جويمية  12المؤرخ في  10وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .كاتب

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

( استثناًء، 1أعاله يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب، لمدة شير واحد)
 .                2015نوفمبر 22ف تاريخ ابتداًء م

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.:  2المادة 
 2015نوفمبر  22حرر بالجزائر في                                                                                        

 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 شريةمدير الموارد الب                                                                                                               

 أمير قاسم داودي                                                                                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك2015نوفمبر  22مؤرخ في  6552مقرر رقم 
 رسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليالتقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008 يناير سنة 19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الفحوص المينية في المؤسسات واإلو واالمتػػحانات   دارات العمومية وا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في 2015جويمية  12المؤرخ  في  11وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي
 يػقػػػػرر مػا يػأتػي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقـ مف المرسـو التنفيذي  17: عمال بأحكاـ المادة المادة األولى
أعاله يمدد آجاؿ االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ 

 .                               2015نوفمبر 22( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1اآللي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2015نوفمبر  22حرر بالجزائر في                                                                                                             
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                             

 مدير الموارد البشرية                                                                                                               
 أمير قاسم داودي                                                                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسمك محافظي  ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2015نوفمبر  22مؤرخ في  6553مقرر رقم 
 عميا لإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية ال المكتبات الجامعية، رتبة ممحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
 2010ماي سنة  5موافق ال 1431جمادي األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10تنفيذي رقـ المرسـو وبمقتضى ال -

 ،مف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العاليػػػػػػػيتض
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، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،واإلمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات   واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي 2015جويمية  12المؤرخ في  12وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194المرسـو التنفيذي رقـ  مف 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات 

 .2015نوفمبر 22( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1الجامعية مف المستوى الثاني، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 2مادة ال

 2015نوفمبر  22حرر بالجزائر في                                                                                                         
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                         

 مدير الموارد البشرية                                                                                                               
 أمير قاسم داودي                                                                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2015نوفمبر  22مؤرخ في  6554مقرر رقم 

 بسمك العمال المينيين، رتبة عامل ميني خارج الصنف لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
 

 لتعميم العالي والبحث العمميإن وزير ا
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
 ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالعماؿ2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المينييف وسائقي السيارات و الحجاب،
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ العماؿ 2015جويمية  12المؤرخ في  13وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .المينييف رتبة عامل ميني خارج الصنف
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
( 1ي بسمؾ العماؿ المينييف، رتبة عامل ميني خارج الصنف،  لمدة شير واحد )أعاله يمددآجاؿ إجراء االمتحاف المين

 .                              2015نوفمبر 22استثناًء  ابتداًء  مف تاريخ  
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2015نوفمبر  22حرر بالجزائر في                                                                                                 
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                     
 أمير قاسم داودي                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتحاق ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لال 2015نوفمبر  22مؤرخ في  6555مقرر رقم 

 العمال المينيين، رتبة عامل ميني من الصنف األول لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي بسمك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ػػية،، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالعماؿ 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المينييف وسائقي السيارات والحجاب،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  199    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات   2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،والفحوص المينية في المؤسسات و ػػحانات واالمت  اإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ العماؿ 2015جويمية  12المؤرخ في  14وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المينييف، رتبة عامل ميني مف الصنف األوؿ

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17ادة عمال بأحكاـ الم المادة األولى:
أعاله يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ العماؿ المينييف، رتبة عامل ميني مف الصنف 

 .                2015نوفمبر 22( استثناًء، ابتداًء مف تاريخ  1األوؿ، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2دة الما

 2015نوفمبر  22حرر بالجزائر في                                                                                                                 
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                          

 مدير الموارد البشرية                                                                                                               
 أمير قاسم داودي                                                                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس 2015نوفمبر  29مؤرخ في  6737مقرر رقم 

 لاللتحاق بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني في اإلعالم اآللي لجامعة بسكرةاالختبار 
 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميإن   
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،ب
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاؽ بسمؾ 2015جويمية  15المؤرخ في  013رر رقـ وبمقتضى المق -

 .التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآللي
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012 أفريل سنة 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله يمدد إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني في 

 .                                2015نوفمبر 29( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد)
 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة  :2المادة 

 2015نوفمبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                           
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                          

 مدير الموارد البشرية                                                                                                             
 قاسم داودي أمير                                                                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس2015نوفمبر  29مؤرخ في  6738رقم مقرر 

 االختبار لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة بسكرة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15 المؤرخ في06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  200    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194مقتضى المرسـو التنفيذي رقـ بو  -
جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

تبار لاللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االخ2015جويمية  15المؤرخ في  015وبمقتضى القرار رقـ  -
 ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة،

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
رة، رتبة ممحق اإلدارة، أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدا

 .                              2015نوفمبر 29( ابتداًء مف تاريخ 1لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2015نوفمبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                           
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                          

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 قاسم داودي أمير                                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس 2015نوفمبر  29مؤرخ في  6739مقرر رقم 
 رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة بسكرة   بار لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين،االخت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،واالمت  ػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاؽ بسمؾ 2015جويمية  15المؤرخ  في  016وبمقتضى القرار رقـ  -

 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي.
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17المادة  عمال بأحكاـ المادة األولى:
أعاله يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة 

       .                        2015نوفمبر 29( ابتداًء مف تاريخ 1رئيسي، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 2المادة 

 2015نوفمبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                            
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                          

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 قاسم داودي أمير                                                                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس 2015نوفمبر  29مؤرخ في  6740مقرر رقم 

 االختبار لاللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري لجامعة بسكرة  
 

 البحث العمميإن وزير التعميم العالي و 
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 سالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،بالموظفيف المنتميف لأل
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 ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاؽ بسمؾ 2015جويمية  15المؤرخ في  18وبمقتضى القرار رقـ  -
 المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري.

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب أعاله يمدد آجاؿ إجراء 
 .                2015نوفمبر  29( ابتداًء مف تاريخ  1إداري، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 
 2015نوفمبر  29حرر بالجزائر في                                                                                                           

 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 مدير الموارد البشرية                                                                                                            

 قاسم داودي أمير                                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاللتحاق ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني2015ديسمبر  15مؤرخ في  8553 مقرر رقم
 -وىران -رتبة متصرف رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية السانيا  بسمك المتصرفين،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػا2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واالمتػػحانات  والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، 2015مية جوي 20المؤرخ  في  05وبمقتضى المقرر  رقـ  -

 رتبة متصرؼ رئيسي.
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي، لمدة شير أعاله يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ 

 .                2015نوفمبر  29( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.:  2المادة 

 

 2015ديسمبر  15حرر بالجزائر في                                                                
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                            

 مدير الموارد البشرية                                                                                 
 أمير قاسم داودي                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني2015ديسمبر  15مؤرخ في  8554 مقرر رقم

 -وىران -لاللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لمديرية الخدمات الجامعية السانيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 األمػػػر رقـ بمقتضى  -
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا، واالمتػػحانات والفحوص المينية   في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
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، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، 2015جويمية  20المؤرخ  في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -
 رتبة متصرؼ.

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25 المؤرخ في 12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
( 1أعاله يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد)

 .                2015نوفمبر  29استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  
 لعممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث ا : 2المادة 

 2015ديسمبر  15حرر بالجزائر في                                                                                                         
 عميم العالي والبحث العمميع/ وزير الت                                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                                          
 أمير قاسم داودي                                                                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق2015ديسمبر  15مؤرخ في  8555 رقم مقرر

 وىران -بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية السانيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،، المتض2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و إجرائيا،
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة 2015جويمية  20المؤرخ في  08مقرر رقـ وبمقتضى ال -

 رتبة ممحق رئيسي لإلدارة،
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
دد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير أعاله يم
 .                2015نوفمبر  29( استثناًء، ابتداًء مف تاريخ  1واحد)

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 

 2015ديسمبر  15حرر بالجزائر في                                                                                                          
 ث العمميع/ وزير التعميم العالي والبح                                                                                                         

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة2015ديسمبر  22مؤرخ في  206 مقرر رقم

 تامدة-رتبة متصرف مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو  لاللتحاق بسمك المتصرفين،
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػا2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص  2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
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، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012 أبريل سنة 25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015جويمية  09المؤرخ في  46وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المتصرفيف، رتبة متصرؼ

 :أتـييـقــــرر مـا يـ
، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

أعاله يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة شير 
 .                2015نوفمبر  23( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1واحد)

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. : 2لمادة ا
 2015ديسمبر   22حرر بالجزائر في                                                                                      

 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                        
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق2015ديسمبر  22مؤرخ في  207 مقرر رقم
 تامدة-رتبة محاسب إداري رئيسي  لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو  بسمك المحاسبين اإلداريين،

 

 ميم العالي والبحث العمميإن وزير التع
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص  2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -

 لمنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،بالموظفيف ا
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،في المؤسسات و واالمتػػحانات والفحوص المينية   اإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015جويمية  09المؤرخ في  51وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .رتبة محاسب إداري رئيسي المحاسبيف اإلدارييف،
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17المادة األولى: عمال بأحكاـ المادة 
رتبة محاسب  مدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف،أعاله ي

 .                2015نوفمبر  23( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1إداري رئيسي، لمدة شير واحد)
 يالبحث العمم:  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و 2المادة 

 2015ديسمبر   22حرر بالجزائر في                                                                                                          
 يم العالي والبحث العمميع/ وزير التعم                                                                                                        

 مدير الموارد البشرية                                                                                                     
 داوديأمير قاسم                                                                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس2015ديسمبر  22في  مؤرخ 208 مقرر رقم

 رتبة الشيادة لاللتحاق بسمك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات،
 تامدة-مساعد وثائقي أمين محفوظات لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15 المؤرخ في06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص  2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  204    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194قتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبم -
 واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،

يادة لاللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الش2015جويمية  09المؤرخ في  52وبمقتضى المقرر رقـ  -
        رتبة مساعد وثائقي أميف محفوظات، المساعديف الوثائقييف أمناء المحفوظات،

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17المادة األولى: عمال بأحكاـ المادة 
 عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المساعديف الوثائقييف أمناء المحفوظات،أعاله يمدد أجل إجراء المسابقة 

 .2015نوفمبر  23( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1رتبة مساعد وثائقي أميف محفوظات، لمدة شير واحد)
 :  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.2المادة 

 2015ديسمبر   22حرر بالجزائر في                                                                                                               
 لي والبحث العمميع/ وزير التعميم العا                                                                                                        

 مدير الموارد البشرية                                                                                                       
 يأمير قاسم داود                                                                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك 2015ديسمبر  22مؤرخ في  209 مقرر رقم

 تامدة-رتبة منشط جامعي من المستوى األول لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو  التنشيط الجامعي،
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 تضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،، الم2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص  2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194قـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي ر  -

جرائيا،الفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية و واالمتػػحانات و   ا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015جويمية  09المؤرخ في  47وبمقتضى المقرر رقـ  -

 رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ، ط الجامعي،التنشي
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
منشط جامعي رتبة  أعاله يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ التنشيط الجامعي،

 .                2015نوفمبر  23( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1مف المستوى األوؿ، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2015ديسمبر   22حرر بالجزائر في                                                                                                 
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                            

 دير الموارد البشريةم                                                                                 
 أمير قاسم داودي                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك 2015ديسمبر  22مؤرخ في  210 مقرر رقم

 تامدة-ة تيزي وزو رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لمديرية الخدمات الجامعي المخابر الجامعية،
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
قانوف األساسي الخاص المتضمف ال 2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
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، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،و الفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية واالمتػػحانات و   ا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015جويمية  09المؤرخ في  45وبمقتضى المقرر  رقـ  -
 .رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية المخابر الجامعية،

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25رخ في المؤ  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
رتبة ميندس دولة  أعاله يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المخابر الجامعية،

 .                2015نوفمبر  23( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد)
 البحث العممي.الرسمية لوزارة التعميـ العالي و لنشرة ينشر ىذا المقرر في ا  :2المادة 

 2015ديسمبر   22حرر بالجزائر في                                                                                                               
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                        

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 أمير قاسم داودي                                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق2015ديسمبر  22مؤرخ في  211 مقرر رقم

 تامدة-رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو  بسمك ممحقي اإلدارة،
 

 لعمميإن وزير التعميم العالي والبحث ا
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص  2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 شتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الم
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،  واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015ة جويمي 09المؤرخ في  50وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .رتبة ممحق رئيسي لإلدارة ممحقي اإلدارة،
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
رتبة ممحق رئيسي  عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة،أعاله يمدد أجل إجراء المسابقة 

 .                2015نوفمبر  23( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1لإلدارة، لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2015ديسمبر   22حرر بالجزائر في                                                                                                             
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 مدير الموارد البشرية                                                                                                   
 أمير قاسم داودي                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مى أساس الشيادة، يمدد أجل إجراء مسابقة ع2015ديسمبر  22مؤرخ في  212 مقرر رقم
 تامدة-رتبة كاتب لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو  لاللتحاق بسمك الكتاب،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص  2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08مقتضى المرسـو التنفيذي رقـ وب -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
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لمسابقات ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ ا2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 واالمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015جويمية  09المؤرخ في  54وبمقتضى المقرر  رقـ  -
 .رتبة كاتب الكتاب،

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17 عمال بأحكاـ المادة المادة األولى:

( 1رتبة كاتب، لمدة شير واحد) أعاله يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب،
 .                2015نوفمبر  23استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  

 ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقر   :2المادة 
 2015ديسمبر   22حرر بالجزائر في                                                                                                         

 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                        
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        

 أمير قاسم داودي                                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة2015ديسمبر  22مؤرخ في  213 مقرر رقم
 تامدة-رتبة عون مكتب لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو  لاللتحاق بسمك الكتاب،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص  2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -

 العمومية، بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،في المؤسسات و واالمتػػحانات والفحوص المينية   اإلدارات العمومية وا 
مى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف فتح مسابقة ع2015جويمية  09المؤرخ في  55وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .رتبة عوف مكتب الكتاب،
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
عوف مكتب، لمدة شير رتبة  أعاله يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب،

 .                2015نوفمبر  23( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2015ديسمبر   22حرر بالجزائر في                                                                                                         
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 مدير الموارد البشرية                                                                                              
 أمير قاسم داودي                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك 2015ديسمبر  22مؤرخ في  214 مقرر رقم

 تامدة-م اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو ميندسي اإلعال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص  2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08المرسـو التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  207    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

قات ، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المساب2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 واالمتػػحانات  و الفحوص المينية  في المؤسسات و اإلدارات العمومية و إجرائيا،

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015جويمية  09المؤرخ في  44وبمقتضى المقرر  رقـ  -
 .ميندسي اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

أعاله يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس 
 .                2015نوفمبر  23ًء  مف تاريخ ( استثناًء، ابتدا1دولة في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد)

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 
 2015ديسمبر   22حرر بالجزائر في                                                                                                      

 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 ارد البشريةمدير المو                                                                                                         

 أمير قاسم داودي                                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس2015ديسمبر  22مؤرخ في  215 مقرر رقم
 الشيادة لاللتحاق بسمك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، رتبة طبيب عام في

 تامدة-العمومية لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو الصحة 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف  2008يناير سنة  19في المؤرخ  04-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا واالمتػػحانات  والفحوص المينية   .في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ 2015جويمية  09المؤرخ في  43وبمقتضى المقرر  رقـ  -

 الممارسيف الطبييف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ في الصحة العمومية.
 

 يـقــــرر مـا يـأتـي:
، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17حكاـ المادة عمال بأ المادة األولى:

أعاله يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الممارسيف الطبييف في الصحة العمومية، 
 .2015نوفمبر  23يخ  مف تار استثناًء، ابتداًء ( 1)شير واحد رتبة طبيب عاـ في الصحة العمومية، لمدة

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 
 2015ديسمبر   22حرر بالجزائر في                                                                                                               

 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 مدير الموارد البشرية                                                                                                

 أمير قاسم داودي                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يمدد أجل إجراء االمتحان2015ديسمبر  30مؤرخ في  8739 مقرر رقم
 الميني لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق إدارة لجامعة الجمفة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 مف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،، المتضػػػػػ2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف  2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  208    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
جرائيا،و   االمتػػحانات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، 2015أوت  03المؤرخ  في  18وبمقتضى المقرر  رقـ  -

 .محق إدارةرتبة م
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة المادة األولى:
أعاله  يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق إدارة، لمدة شير 

 .                  2015ديسمبر  06مف تاريخ    ( استثناًء، ابتداءً 1واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.:  2المادة 

 2015ديسمبر  30حرر بالجزائر في                                                                                    
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                 
 أمير قاسم داودي                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى2015ديسمبر  30مؤرخ في  8740 مقرر رقم

 أساس االختبارات لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة لجامعة الجمفة
 

 لعمميإن وزير التعميم العالي والبحث ا
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف 2008يناير سنة  19المؤرخ في  04-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تركة في المؤسسات و اإلدارات العمومية،المنتميف لألسالؾ المش
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا،و   االمتػػحانات  والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ 2015أوت  03المؤرخ في  20وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة
 يـقــــرر مـا يـأتـي:

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة، أعاله يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أ

 .                  2015ديسمبر  06( استثناًء، ابتداًء  مف تاريخ  1لمدة شير واحد)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.:  2المادة 

 2015ديسمبر  30حرر بالجزائر في                                                                                                              
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 مدير الموارد البشرية                                                                                                   
 أمير قاسم داودي                                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمى  يمدد أجل إجراء المسابقة  2015ديسمبر   31فيمؤرخ  8769مقرر رقم 

 لجامعة باتنة دارة، رتبة ممحق اإلدارةاإلختبارات لإللتحاق بسمك ممحقي اإلأساس 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008سنة  يناير 19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
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، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا، واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات  واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ 2015أوت  26المؤرخ في  12وبمقتضى القرار رقـ  -
 ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة.

 

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :المادة األولى
أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، 

 .2016جانفي   04( إبتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد)

 والبحث العممي. : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي2ادة ــمــال
 2715ديسمبر  31حرر بالجزائر في                                                                                         

 م العالي والبحث العمميع/ وزير التعمي                                                                                                           
 مدير الموارد البشرية                                                                                                          

 أمير قاسم داودي                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نيمدد أجل إجراء اإلمتحا 2015ديسمبر  31مؤرخ  في  8770مقرر  رقم 
 لجامعة باتنة بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة الميني لإللتحاق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ، المتضػػػػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،واإلمتػػحا  نات والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، 2015أوت  26المؤرخ  في  24وبمقتضى القرار رقـ  -

 رتبة ممحق اإلدارة.
 :يأتــي اـــرر مـــــقـي

 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194ـ التنفيذي رقـ مف المرسو  17عمال بأحكاـ المادة  :المادة األولى
أعاله  تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة شير 

 .2016جانفي  04( إبتداء مف تاريخ 1واحد)
 ـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعمي2ادة ــمــال

 2715ديسمبر  31حرر بالجزائر في                                                                                         
 ر التعميم العالي والبحث العمميع/ وزي                                                                                                           

 مدير الموارد البشرية                                                                                                            
 أمير قاسم داودي                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمى يمدد أجل إجراء المسابقة 2015ديسمبر  31مؤرخ  في   8771م رق مقرر 

 لجامعة باتنة بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة أساس اإلختبارات لإللتحاق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 اسي العػػاـ لموظػػػػػػػيفة العمػػػػػومػػػػػية،، المتضػػػػػمف القانوف األس2006يوليو سنة  15المؤرخ في 06-03 بمقتضى األمػػػر رقـ  -
، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008يناير سنة  19المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  210    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

، المحدد لكيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات 2012أبريل سنة  25المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا،  واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ 2015أوت  27المؤرخ في  14وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .إدارةعواف اإلدارييف، رتبة عوف األ

 :يأتــي اـــرر مـــــقـي
 

، والمذكور 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :المادة األولى
أعاله يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة، 

 .2016جانفي  04ثناءا إبتداء مف تاريخ  ( إست1لمدة شير واحد)
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.2ادة ــمــال

 

 2715ديسمبر  31حرر بالجزائر في                                                                                                          
 ع/ وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 ارد البشريةمدير المو                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 ات  تعليمال

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 2015ديسمبر  01 مؤرخة في  05رقمتعميمة 
 ـحـسـيـن المستوى بـالـخـارجتتعمق بت

 

     

تيدؼ ىذه التعميمة إلى تحديد معايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج تحسيف المستوى بالخارج لمدة تقل أو تساوي ستة        
 ( أشير.06)

 أوال : يشتمل التكوين قصير المدى عمى:
  .تربصات تحسيف المستوى بالخارج 
 ( يوما.15( أياـ وخمسة عشر)07المستوى العالي التي تتراوح مدتيا ما بيف سبعة ) اإلقامة العممية قصيرة المدى ذات 
 ( أياـ.07المشاركة في التظاىرات العممية التي ال تتجاوز مدتيا سبعة ) 

 

 ثانيا : أصناف المعنيين من تربصات تحسين المستوى بالخارج:
 يوف والباحثوف الدائموف الذيف يحضروف أطروحة دكتوراه.المدرسوف الباحثوف والمدرسوف الباحثوف اإلستشفائيوف الجامع 
  الطمبة غير األجراء المسجموف في الدكتوراه والطمبة المسجموف في السنة الثانية ماستر أو ماجستير والطمبة المقيموف في

 العمـو الطبية في طور التكويف
 ت الوصاية.المستخدموف اإلداريوف والتقنيوف في اإلدارة المركزية والمؤسسات تح 

 

 ثالثا : معايير االستفادة:
 تربصات تحسين المستوى بالخارج : -  1

 يمكف أف يستفيد مف تربصات تحسيف المستوى بالخارج : 1-1
  المدرسوف الباحثوف االستشفائيوف الجامعيوف والباحثوف الدائموف الذيف يحضروف أطروحة  ،المدرسوف الباحثوف

 دكتوراه.
 مسجموف في الدكتوراه والطمبة المسجموف في السنة الثانية ماستر أو ماجستير والطمبة المقيموف الطمبة غير األجراء ال

 في العمـو الطبية في طور التكويف.
  المستخدموف اإلداريوف والتقنيوف في اإلدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، الحاصموف عمى األقل عمى شيادة

 جامعية :
 الميندسوف والتقنيوف الساموف.المستخدموف التقنيوف و  -
 .الجديدة أو طرائق العمل الجديدة التكيف مع التجييزاتو  المستخدموف اآلخروف الذيف ىـ في حاجة لتحييف المعارؼ -
بطمب مف الوصاية، االستفادة مف تربص لتحسيف  المستخدموف العامموف عمى مستوى اتخاذ القرار الذيف يمكنيـ، -

 المستوى.
صناؼ المذكورة أعاله االستفادة مف تربصات تحسيف المستوى بالخارج، المسجمة في برامج التكويف يمكف لأل 1-2

 وىيئات التكويف والبحث، عمى أف تتوفر فييـ الشروط التالية: وتحسيف المستوى لمؤسسات
 المدرسون والطمبة–أ 
 تقديـ تسجيل منتظـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني. -
 .مشروع عمل ُتحدد فيو األىداؼ والمنيجية والتأثيرات المنتظرة مف البحثتقديـ  -
 تحديد مؤسسة االستقباؿ، ومدة اإلقامة وفترة إجراء التربص. -
 المستخدمون اإلداريون: –ب 
تقديـ مشروع عمل ُتحدد فيو األىداؼ والمنيجية والتأثيرات المنتظرة، ومّوقع مف طرؼ مجمس مديرية المؤسسة  -

 امعية أو البحثية أومف طرؼ المصالح المؤىمة لإلدارة المركزية.الج
 تحديد مؤسسة االستقباؿ، ومدة اإلقامة وفترة إجراء التربص. -
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 بعد العودة مف التربص يمتـز المستفيد بتقديـ ما يمي : 1-3
 تقرير التربص مؤشر عميو مف طرؼ الييئة التي يجرى فييا التربص عمى أف يتضمف: -

 التربص. * أىداؼ
 * مكاف اإلقامة وفترتيا ومدتيا.
 * األشخاص المتعامل معيـ.

 * التجارب المجسدة )المحتممة( أو غيرىا مف األعماؿ )وصف موجز(.
 والتعيد المحتمل بالمناقشة. * النتائج المحققة : المقاالت ،المداخالت، مدى التقدـ في األطروحة

 لحدود.التكميف بميمة مؤشر عميو مف طرؼ شرطة ا -
 

 اإلقامة العممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي :  -2
 يمكف أف يستفيد مف اإلقامة العممية ذات المستوى العالي :  2-1

واألساتذة المحاضروف قسـ" أ "، واألساتذة المحاضروف االستشفائيوف  األساتذة واألساتذة االستشفائيوف الجامعيوف، -
 لبحث وأساتذة البحث قسـ "أ".الجامعيوف قسـ "أ"، ومدراء ا

 األساتذة المحاضروف قسـ "ب" وأساتذة البحث قسـ "ب" الذيف يحضروف التأىيل الجامعي. -
 

يمكف لألصناؼ المذكورة أعاله االستفادة مف اإلقامة العممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي، عمى أف تتوفر  2-2
 فييـ الشروط التالية:

حدد فيو األىداؼ والمنيجية والتأثيرات المنتظرة مف البحث، ومّوقع مف طرؼ المجمس العممي تقديـ مشروع عمل تُ  -
 لممؤسسة الجامعية.

 تحديد مؤسسة االستقباؿ، ومدة اإلقامة وفترة إجراء التربص. -
 بعد العودة مف التربص يمتـز المستفيد بتقديـ ما يمي : 2-3

 تقرير التربص مّوقع مف طرفو. -
 لمشاركة.شيادة ا -
 نسخ مف المداخالت المقدمة. -
 التكميف بميمة مؤشر عميو مف طرؼ شرطة الحدود. -

 التعاون:ة قاما  المشاركة في التظاىرات العممية الدولية و  3
 يمكف أف يستفيد مف المشاركة في التظاىرات العممية الدولية: 3-1

معيوف، والباحثوف الدائموف، ومستخدمو اإلدارة المركزية األساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف االستشفائيوف الجا -
 والمؤسسات تحت الوصاية.

الطمبة غير األجراء المسجموف لتحضير أطروحة دكتوراه، والمقيموف في العمـو الطبية المسجموف لتحضير شيادة  -
 الدراسات الطبية المتخصصة ابتداء مف التسجيل الثاني.

 

 أعاله االستفادة مف التظاىرات العممية، عمى أف تتوفر فييـ الشروط التالية:يمكف لألصناؼ المذكورة  3-2
 بالنسبة لألساتذة ومستخدمي اإلداراة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية: -أ
  تقديـ طمب مشاركة مبرر مّوقع مف طرؼ المجمس العممي لممؤسسة الجامعية أو البحثية بالنسبة لألساتذة الباحثيف

 لباحثيف االستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف، أو مف طرؼ مجمس مديرية الييئة الجامعية أوواألساتذة ا
 لممستخدميف اإلدارييف والتقنييف.  البحثية، أومف طرؼ المصالح المؤىمة لإلدارة المركزية بالنسبة

 بالنسبة لطمبة الدكتوراه غير األجراء والمقيميف في العموـ الطبية: -ب
 طمب مشاركة مرفق برأي المشرفيف عمى األطروحة وموافقة المجمس العممي لممؤسسة. تقديـ 
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 بعد العودة مف التربص يمتـز المستفيد بتقديـ ما يمي: 3-3
 تقرير المشاركة موقع مف طرفو. -
 شيادة المشاركة. -
الجامعييف المشاركة في التظاىرات  نسخ مف المداخالت المقدمة ) يمكف، استثنائيا، لألساتذة الباحثيف االستشفائييف -

 .العممية دوف تقديـ مداخمة في الممتقيات العممية والتقنية ذات الصمة بالتكويف في العمـو الطبية(
 التكميف بميمة مؤشر عميو مف طرؼ شرطة الحدود. -
  ةقامإمف الوصاية في يمكف لألساتذة الباحثيف الجامعييف والمسؤوليف اإلدارييف ورؤساء المؤسسات المشاركة بطمب 

تعاوف، لغرض تمثيل وزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو الجزائر في إطار العالقات الدولية مع الجامعات 
 األجنبية.

 2715 ديسمبر 71حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                                       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  215    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 القرارات الوزارية المشتركة،

 والمقررات  القرارات
 الفردية  

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 الفردية رارات الوزارية المشتركةالق
رئيس مصمحة جراحة األعصاب ك جعفر ميمود، يعيف السيد 2015نوفمبر  11مؤرخ في  18رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 بالمركز االستشفائي الجامعي لسيدي بمعباس.
التشريح كرئيسة مصمحة شنتوف فضيمة ، تعيف السيدة 2015نوفمبر  11مؤرخ في  19رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 المرضي بالمؤسسة االستشفائية المتخصصة في مكافحة أمراض السرطاف بوىراف.
مديرة فرعية  بركان المولودة بزغود جميمة، تعيف السيدة 2015ديسمبر  02مؤرخ في  20رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 مكمفة بالشؤوف البيداغوجية بالمعيد العالي لمتكويف في السكؾ الحديدية.
 الماس فريدةسكندر المولودة سوي، تنيى مياـ السيدة 2015ديسمبر  22مؤرخ في  21رقـ  ي مشترؾوزار  قرارب  -

 طب أمراض الرئة والصدر بالمركز االستشفائي الجامعي لبني مسوس.كرئيسة مصمحة 
كرئيس مصمحة بيولوجيا عيرش ىادي ، تنيى مياـ السيد 2015ديسمبر  22مؤرخ في  22رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 لدـ بالمركز االستشفائي الجامعي تيزي وزو.ا
كرئيسة مصمحة بيولوجيا دحمان مميكة ، تنيى مياـ السيدة 2015ديسمبر  22مؤرخ في  23رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 الدـ بالمؤسسة العمومية االستشفائية القبة.
كرئيس مصمحة  ان أحمدأيت سميم، تنيى مياـ السيد 2015ديسمبر  22مؤرخ في  24رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 االستعجاالت الطبية الجراحية بالمركز االستشفائي الجامعي لباب الوادي.
كرئيسة  بن ديساري خيرة المولودة بوزيد، تنيى مياـ السيدة 2015ديسمبر  22مؤرخ في  25رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 مصمحة التشريح المرضي بالمركز االستشفائي الجامعي بني مسوس.
كرئيس مصمحة  زرىوني عبد الكريم، تنيى مياـ السيد 2015ديسمبر  22مؤرخ في  26رقـ  زاري مشترؾو  قرارب -

 التخذير واإلنعاش بالمؤسسة االستشفائية المتخصصة معوش محند أمقراف.
كرئيس مصمحة طب  لعرابة عبد النور، تنيى مياـ السيد 2015ديسمبر  22مؤرخ في  27رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 ؿ بالمركز االستشفائي الجامعي لباب الوادي.األطفا
كرئيس مصمحة طب  بودراع عبد هللا، تنيى مياـ السيد 2015ديسمبر  22مؤرخ في  28رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 حشو األسناف بالمركز االستشفائي الجامعي مصطفى.
كرئيسة مصمحة طب  اديةسعري ب، تنيى مياـ السيدة 2015ديسمبر  22مؤرخ في  29رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 األسناف بالمركز االستشفائي الجامعي مصطفى.و  الفـ أمراض
كرئيس مصمحة طب  بن أباجي دمحم، تنيى مياـ السيد 2015ديسمبر  22مؤرخ في  30رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 أمراض الكمى.
كرئيس مصمحة طب  عياش غسان، تنيى مياـ السيد 2015ديسمبر  22مؤرخ في  31رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 أمراض النساء والتوليد بالمؤسسة العمومية االستشفائية زرالدة.
مصمحة طب  ةكرئيس بن حبيمس بادية، تنيى مياـ السيدة 2015ديسمبر  22مؤرخ في  32رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 .بالمركز االستشفائي الجامعي مصطفى عمـ األوبئة
كرئيس مصمحة الخبر المركزي  رقابي دمحم، تنيى مياـ السيد 2015يسمبر د 22مؤرخ في  33رقـ  وزاري مشترؾ قرارب -

 بالمؤسسة االستشفائية المتخصصة عمى أيت إيدير.
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 القرارات الفردية
 رئيس قسـ العالقات الدولية  بصفة  بن عـابد عـبد القـادريعيف السيد  ،2015نوفمبر  22المؤرخ في  1192قرار رقـ ب

 لة الموضوعاتية  لمبحث في عمـو الصحة.واالتصاؿ واإلعالـ لموكا
 بصفتو رئيس قسـ العالقات ميـزات دمحم صايب تنيى مياـ السيد ، 2015نوفمبر  26المؤرخ في  1195رقـ قرار ب

 الخارجية وتثميف نتائج البحث لمركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية.
 بصفة مدير قسـ البحث "التنمية  حـمودة نصر الدينالسيد يعيف ، 2015نوفمبر  26المؤرخ في  1196رقـ قرار ب

 البشرية واالقتصاد االجتماعي" لمركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية.
 مدير قسـ البحث "التنمية البشرية  بصفةدمحم صايب تنيى مياـ السيد ، 2015نوفمبر  26المؤرخ في  1197رقـ قرار ب

 كز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية.واالقتصاد االجتماعي" لمر 
 المواد " مدير وحدة البحث في بصفةمـرادي حـازم يعيف السيد ، 2015ديسمبر  09المؤرخ في  1232رقـ قرار ب

 المتطورة " المنشأة لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ".
 مدير قسـ البحث بصفتو  شـوشان  توفيق ، السيد  تنيى مياـ  ، 2015ديسمبر   28المؤرخ في  1269رقـ قرار ب 

في  "خاصيات استخداـ المواد  " لوحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعػمـ المعادف الممحقة بمركز البحث
 التكنولوجيات الصناعية .

 حدة البحث التطبيقي بصفتو مدير و  بحـوش صـالح،تنيى مياـ السيد ، 2015ديسمبر  28المؤرخ في  1270رقـ  قرارب
 في الصناعة الحديدية وعػمـ المعادف، الكائف مقرىا بوالية عنابة، المنشاة لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.

 أ "  أستاذ محاضر قسـبـوزيد عـبد الرزاق، نيى مػياـ السيد ت، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1276رقـ قرار ب"
 .2015ماي  11عػمـو المادة " بجامعة برج بوعريريج  ، ابتداء مف  كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "

 مسؤوال عف فريق ميداف التكويفكحول عبد الحميم، يعػيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1277رقـ قرار ب  
تاريخ التوقيع ىذا  ف، ابتداء موات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط( سن3"عػمـو المادة " بجامعة برج بوعريريج ، لمدة ثالث)

 القرار.
 عف فريق ميداف  مسؤوال بصفتوعـبد الوىـاب دمحم صالح، يعػيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1278رقـ قرار ب

( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء 3" رياضيات وا عالـ آلي " بالمركز الجامعي ميمة  لمدة ثالث ) التكويف
 ع ىذا القرار.مف تاريخ التوقي

 ميداف  مسؤوال عف فريق بصفتوعويسات مـيمود، يعػيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1279رقـ قرار ب
( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط ، ابتداء 3" عػمـو الطبيعة والحياة  " بالمركز الجامعي ميمة لمدة ثالث ) التكويف

 مف تاريخ التوقيع ىذا القرار.
 ميداف  مسؤوال عف فريق بصفتوخمواني صحراوي، يعػيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1280رقـ  قرارب

 .2015مارس  28( ابتداء مف 3" بالمركز الجامعي ميمة  لمدة ثالث )" حقوؽ وعمـو سياسية التكويف
 أ "  تاذ محاضر قسـ، بصفتو أسدويـس دمحمنيى مياـ السيد ت، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1281رقـ قرار ب"

 .2015فيفري  04كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف " آداب ولغات أجنبية " بالمركز الجامعي النعامة، ابتداء مف 
 مسؤوال  بصفتوبريك سعدان ابراىيم خير الدين، نيى مياـ السيد ت، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1282رقـ قرار ب

( سنوات قابمة لمتجديد مرة 3نعامة، لمدة ثالث )ال" بالمركز الجامعي ية" آداب ولغات أجنب ميداف التكويف عف فريق
 واحدة فقط، ابتداء مف تاريخ التوقيع ىذا القرار.

 ميداف التكويف مسؤوال عف فريق بصفتوجاليمي أحمد، يعيف السيد  ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1283رقـ قرار ب 
 28مف  ( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء3لمدة ثالث ) نعامة،ال"لغة وآداب عربي" بالمركز الجامعي 

 .2015مارس
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 ميداف  مسؤوال عف فريق بصفتوبولنوار نور الدين، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1284رقـ قرار ب
، ابتداء جديد مرة واحدة فقطوات قابمة لمت( سن3، لمدة  ثالث )ض"عػمـو الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي البي التكويف

 مف تاريخ توقيع ىذا القرار.
 ميداف التكويف عف فريق مسؤولة بصفتياىـنان مميكة،  ، تعيف السيدة2015ديسمبر  31المؤرخ في  1285رقـ قرار ب 

اء مف ، ابتدوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط( سن3، لمدة  ثالث )ض" حقوؽ وعػموـ سياسية " بالمركز الجامعي البي
 تاريخ توقيع ىذا القرار.

 ميداف التكويف بصفتو مسؤوال عف فريق، بـن نـوار جمـال ، يعيف السيد2015ديسمبر  31المؤرخ في  1286رقـ قرار ب 
، ابتداء مف تاريخ توقيع وات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط( سن3ثالث ) لمدة ،ت وا عػالـ آلي " بجامعة البويرة" رياضيا

 ىذا القرار.
 أ " أستاذ محاضر قسـ بـداوي عبد البـاقي، نيى مياـ السيد ت، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1287رقـ قرار ب "

وات قابمة لمتجديد مرة ( سن3، لمدة ثالث )انية واجتماعية " بجامعة البويرة" عمـو إنس ميداف التكويف فريق كمسؤوؿ
 ، ابتداء مف تاريخ توقيع ىذا القرار.واحدة فقط

 عمـو " ميداف التكويف كمسؤوال فريق، بصفتومـكيري كريم يعيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1288رقـ ر قراب
( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء مف تاريخ توقيع ىذا 3، لمدة  ثالث )انية واجتماعية " بجامعة البويرةإنس

 القرار.
 كمسؤوؿ  أستاذ محاضر قسـ " أ "لعسال لخضر نيى مياـ السيد  ت، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1289رقـ قرار ب 

 .2015نوفمبر  16، ابتداء مف " بجامعة مستغانـ" لغة وأدب عربي ميداف التكويف فريق
 ميداف التكويف فريق مسؤوؿ بصفتو، لطروش الشارفيعيف السيد  ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1290رقـ قرار ب 

( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء مف تاريخ توقيع ىذا 3لمدة  ثالث ) جامعة مستغانـدب عربي" بلغة وأ"
 القرار.

 ميداف التكويف فريقمسؤوال  بصفتو، حجاب مخموفيالسيد ، يعيف 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1291رقـ قرار ب 
مف تاريخ توقيع ىذا  لمتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء( سنوات قابمة 3" بجامعة المسيمة لمدة  ثالث )عمـو األرض والكوف 

 القرار.
 حقوؽ  ميداف التكويف" مسؤوال فريق بصفتودخان نـور،  عيف السيدي، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1292رقـ قرار ب

 .2015مارس  28( سنوات، ابتداء مف 3وعمـو سياسية" بجامعة المسيمة  لمدة  ثالث )
 عبادي مباركي زىية، أستاذة محاضرة قسم " أ " تنيى مياـ السيدة  ، 2015ديسمبر  31في المؤرخ  1293رقـ قرار ب

 .2014أفريل  01، ابتداء مف 2آداب ولغة أجنبية" بجامعة سطيف  ميداف التكويف" كمسؤولة فريق
 لغة  لتكويف"ميداف ا مسؤوال فريق بصفتو ،رويسات دمحميعيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1294رقـ قرار ب

 .2015أكتوبر  31( سنوات ، ابتداء مف 3وآدب عػربي  " بجامعة سعيدة ، لمدة  ثالث )
 لغة  ميداف التكويف" فريق مسؤوال بصفتو ،عـمري دمحم، يعيف السيد 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1295رقـ قرار ب

 مف تاريخ توقيع ىذا القرار. واحدة فقط ، ابتداء ( سنوات، قابمة لمتجديد مرة3ثالث ) ، لمدةوآدب عػربي " بجامعة سعيدة
 ميداف  كمسؤوال فريق، أستاذبوحفص بشير نيى مياـ السيد ت، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1296رقـ قرار ب

 .2015جواف  11عػمـو المادة  " بجامعة سيدي بمعباس، ابتداء مف  التكويف"
 ميداف التكويف" كمسؤوال فريق، بصفتوتاجر عبد القادر السيد  يعيف، 2015ديسمبر  31المؤرخ في   1297رقـ قرار ب 

مف تاريخ توقيع ىذا  ، ابتداء( سنوات، قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط3يدي بمعباس لمدة  ثالث )عػمـو المادة "بجامعة س
 القرار.

 ميداف  فريق مسؤوالكبن شيرة موفق، أستاذ نيى  مياـ السيد ت، 2015ديسمبر  31المؤرخ في   1298رقـ قرار ب
 .2015جواف  11ابتدءا مف  رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة سيدي بمعباس التكويف"
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 ميداف التكويف" مسؤوال  فريق بصفتو  لكريب مصطفىيعيف السيد  ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في   1299رقـ قرار ب 
بمة لمتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء  مف تاريخ ( سنوات، قا3رياضيات وا عالـ آلي " بجامعة سيدي بمعباس  لمدة  ثالث )

 توقيع ىذا القرار.
 ميداف التكويف" كمسؤوال  فريق أستاذريش بوثمجة نيى مياـ السيد ت، 2015ديسمبر  31المؤرخ في   1300رقـ قرار ب 

 .2014أكتوبر  10آداب ولغات أجنبية " بجامعة تيزي وزو ابتداء مف 
 لغة  ميداف التكويف" مسؤوال  فريق  محرازي محنديعيف السيد  ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في   1301رقـ قرار ب

مف تاريخ  ( سنوات، قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط ابتداء3عة البويرة لمدة  ثالث )وثقافة أمازيغية ولغات أجنبية " بجام
 توقيع ىذا القرار.

 حقوؽ  ميداف التكويف" كمسؤوال  فريق ودراع بمقاسم بيعيف السيد  ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في   1302رقـ قرار ب
 .2014أكتوبر  6، ابتداء  1وعمـو سياسية  " بجامعة قسنطينة 

 حقوؽ  ميداف التكويف" مسؤوال  فريق بن حممة سـامي يعيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في   1303رقـ قرار ب
مف تاريخ توقيع ىذا ابتداء وات ، قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط ( سن3، لمدة  ثالث )1وعمـو سياسية " بجامعة قسنطينة 

 القرار.
 ميداف التكويف" مسؤوال فريقبصفتو  خياري سعيدييعيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في   1304رقـ قرار ب 

مف تاريخ توقيع  ء( سنوات، قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط ابتدا3عة الطارؼ، لمدة  ثالث )" بجامرياضيات وا عالـ آلي
 ىذا القرار.

 ميداف التكويف ، بصفتيا مسؤولة  فريقبودشيش نوالتعيف السيدة ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في   1305رقـ قرار ب 
 .2014مارس  23( سنوات إبتداء مف 3"آداب ولغات أجنبية " بجامعة الطارؼ  لمدة  ثالث )

 ميداف التكويف ، بصفتيا مسؤولة فريقغريب منيةف السيدة تعي، 2015ديسمبر  31المؤرخ في   1306رقـ قرار ب 
جتماعية " بجامعة الطارؼ لمدة  ثالث )  .2014مارس  27( سنوات إبتداء مف 3"عمـو إنسانية وا 

 لغة  ميداف التكويف" بصفتو مسؤوال فريق ،حميم رشيدعيف السيد ي، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1307رقـ قرار ب
 .2015مارس  27( سنوات إبتداء مف 3لمدة  ثالث ) الطارؼ " بجامعة وأدب عربي

 ميداف  ، بصفتو كمسؤوؿ  فريقبوراس نور الدينيعيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1308رقـ قرار ب
ريخ ( سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط  ابتداء  مف تا3عمـو الطبيعة والحياة " بجامعة غرداية لمدة  ثالث ) التكويف"

 توقيع ىذا القرار.
 قسـ " أ " كمسؤوؿ   أستاذ محاضر ،كاممي مرادنيى مياـ  السيد ، ت2015ديسمبر  31المؤرخ في  1309رقـ قرار ب

 .2014أكتوبر  20حقوؽ وعمـو سياسية " بجامعة جيجل ابتداء مف  ميداف التكويف" فريق
 أستاذ محاضر قسـ " أ "  ،جـمول عـبد القادر دنيى مياـ  السي، ت2015ديسمبر  31المؤرخ في  1310رقـ قرار ب

 . 2015نوفمبر  16عمـو وتكنولوجيا " بجامعة مستغانـ  ابتداء مف  ميداف التكويف" كمسؤوؿ  فريق
 أستاذ محاضر قسـ " أ " كمسؤوؿ  بن قوة عـمينيى مياـ  السيد ، ت2015ديسمبر  31المؤرخ في  1311رقـ قرار ب ،

 . 2015نوفمبر  16ـ وتقنيات  النشاطات البدنية والرياضية  " بجامعة مستغانـ  ابتداء مف عمو  ميداف التكويف" فريق
 ميداف التكويف" ، بصفتو مسؤوؿ فريقبن برنو عثمان يعيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1312رقـ قرار ب 

سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط   (3عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية "  بجامعة مستغانـ لمدة  ثالث )
 ابتداء  مف تاريخ توقيع ىذا القرار.

 أستاذ محاضر قسـ " أ "    بن رمضان فريدنيى مياـ السيد ، ت2015ديسمبر  31المؤرخ في  1313رقـ قرار ب ،
 .2015أكتوبر  31آداب ولغة أجنبية " بجامعة مستغانـ إبتداء مف  ميداف التكويف" كمسؤوؿ فريق

 ميداف  مسؤوؿ فريق بصفتوروباعي شرقي دمحم أمين، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  31المؤرخ في  1314رقـ قرار ب
 آداب ولغة أجنبية " بجامعة مستغانـ . التكويف"
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 الفرديةالمقررات  
  لوجيا، بصفة عميد كمية العمـو والتكنو بوبكر الشيخ، تنيى مياـ السيد ، 2015نوفمبر  03مؤرخ في  622رقـ بمػقرر

 .لجامعة الجمفة، بناء عمى طمبو
  بالنيابةبصفة عميد كمية العمـو والتكنولوجياقـزو عبد هللا يعيف السيد ، 2015نوفمبر  03مؤرخ في  623رقـ بمػقرر ، ،

 .لجامعة الجمفة
  نمية بصفة نائب مدير، مكمف بالتغـزال أحمد الحـاج  يعيف السيد ، 2015نوفمبر  03مؤرخ في  624رقـ بمػقرر

 .واالستشراؼ والتوجيو، بالنيابة، لجامعة الجمفة
  1بصفة نائبة مدير جامعة الجزائرقمـودي سييمة تعيف السيدة ، 2015نوفمبر  03مؤرخ في  625رقـ بمػقرر ،

، مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد بالنيابة
 .تدرجال

  عميد كمية العمـو بجامعة سعيدة  بناء الغوثي جمول، تنيى مياـ السيد ، 2015نوفمبر  03مؤرخ في  626رقـ بمػقرر
 .وعمى طمب

  بالنيابة لجامعة عكاشة عباس يعيف السيد ، 2015نوفمبر  03مؤرخ في  627رقـ بمػقرر ، بصفة عػميد كمية العمـو
 .سعيدة

  نائب مدير مكمف بالعالقات الخارجية خضراوي سعيد ، تنيى مياـ السيد 2015فمبر نو  03مؤرخ في  628بمػقرر رقـ
 ."1والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العػمية ، بالنيابة بجامعة باتنة "

  بصفة مدير فرعي  لمتقييـ  والتحميل، ختال مسعود،  تنيى مياـ السيد ، 2015نوفمبر  05مؤرخ في  629رقـ بمػقرر
 .يرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العمميبالمد

  بصفة مدير فرعي لمتكويف المتواصل، ختال مسعود، يمنح السيد ، 2015نوفمبر  05مؤرخ في  631رقـ بمػقرر
لبحث العممي، تفويض باإلمضاء بإسـ وزير بالنيابة، بالمديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف، بوزارة التعميـ العالي وا

 عمى كل الوثائق والمقرارات، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. التعميـ العالي والبحث العممي
  1بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة البميدة شعالل أحمد، يعيف السيد ، 2015نوفمبر  10مؤرخ في  637رقـ بمػقرر، 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة دمحم الطاىر حميالت، يعيف السيد ، 2015مبر نوف 10مؤرخ في  638رقـ بمػقرر

 .1سطيف
  بصفة  2أميف عاـ بالنيابة لجامعة الجزائربمغول جمال، يمنح السيد ، 2015نوفمبر  12مؤرخ في  643رقـ بمػقرر

 .مؤقتة، تفويض باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي
  بصفة رئيس لجنة الصفقات بويحياوي دمحم الشريف، يعيف السيد ، 2015نوفمبر  19مؤرخ في  650رقـ بمػقرر

 .لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرؽ 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات بويحياوي دمحم الشريف، يعيف السيد ، 2015نوفمبر  19مؤرخ في  651رقـ بمػقرر

 ية الخدمات الجامعية الجزائر وسط.لمدير 
  بصفة عميد كمية أصوؿ الديف، بالنيابة عبدلي احمد، يعيف السيد ، 2015نوفمبر  23مؤرخ في  662رقـ ر بمػقر

 .بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية  بقسنطينة
  بصفة عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة فاتـح زوقاع، تنيى مياـ السيد ، 2015نوفمبر  23مؤرخ في  663رقـ بمػقرر

 .األرض بجامعة البويرةوعمـو 
  بصفة عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو ، موني لطفىيعيف السيد ، 2015نوفمبر  23مؤرخ في  664رقـ بمػقرر

 ،، لجامعة البويرةاألرض بالنيابة
  2دةبصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة البمي، بن زينة دمحميعيف السيد ، 2015نوفمبر  26مؤرخ في  670رقـ بمػقرر، 
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  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة تيزي سعيدني بوعالم، يعيف السيد ، 2015نوفمبر  26مؤرخ في  671رقـ بمػقرر
 وزو،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات شيدة خالد، يعيف السيد ، 2015نوفمبر  26مؤرخ في  672رقـ بمػقرر
 الجامعية  بتيارت،

 

  ة الصفقات لممركز بصفة رئيسة لجنالعباسي بوجمعة، يعيف السيد ، 2015يسمبر د 07مؤرخ في  676رقـ بمػقرر
 ،الجامعي بتندوؼ

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممركز خراجي مصطفى، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  677رقـ بمػقرر
 الجامعي بالبيض،

  الصفقات لممركز بصفة رئيس لجنة ي، بوزياني مراحيعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في 678رقـ بمػقرر
 ،الجامعي بالنعامة

  الصفقات لممركز  بصفة رئيس لجنةبن مكـي ىـواري، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في 679رقـ بمػقرر
 ،الجامعي بغميزاف

  لجامعي بصفة رئيس لجنة الصفقات لممركز اقدور لعمارة، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في 680رقـ بمػقرر
 بميمة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممركز بن عمارة  أحمد يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في 681رقـ بمػقرر
 الجامعي بتيسمسيمت،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممركز الجامعي شرقي ابراىيم يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في 682رقـ بمػقرر
 بعيف تيموشنت،

 صفة رئيس لجنة الصفقات لممركز عبد الغاني شوشة يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في 683رقـ  بمػقرر
 الجامعي بتمنراست ،

  صفة رئيس لجنة الصفقات لممركز صبوعة عبد العزيز يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في 684رقـ بمػقرر
 الجامعي بتيبازة ،

  صفة رئيس لجنة الصفقات لممركز عـمار  طفىيمصسيد يعيف ال، 2015ديسمبر  07مؤرخ في 685رقـ بمػقرر
 الجامعي بإليزي،

  صفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة حميد بن شنيتي يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في 687رقـ بمػقرر
 ،2الجزائر 

  3الجزائر بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعةزغدار أحمد، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07 فيمؤرخ  688رقـ بمػقرر، 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة  ، سعيداني بوعالميعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  689رقـ بمػقرر

 تيزي وزو،
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة التكويف ، شريط رابحيعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  690رقـ بمػقرر

 المتواصل،
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة حميد بت شنيتي، يعيف السيد ، 2015مبر ديس 07مؤرخ في  691رقـ بمػقرر

 بومرداس،
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة ، زروالة  دمحم الصالحيعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  692رقـ بمػقرر

 بػاب الزوار، –ىواري بومديف  –العػمـو والتكنولوجيا 
  ئيس لجنة الصفقات لجامعة البميدةبصفة ر ، أحمد شعالليعيف السيد ، 2015مبر ديس 07مؤرخ في  693رقـ بمػقرر، 



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  222    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة تيـامي عبد الحميد، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  694رقـ بمػقرر
 بشػار،

  المديةلصفقات لجامعة بصفة رئيس لجنة ا، بزينة دمحمالسيد ، يعيف 2015ديسمبر  07مؤرخ في  695رقـ بمػقرر، 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة ، أحمد زايد ايديريعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  696رقـ بمػقرر

 البويرة،
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة بن رابح بن دوخة، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  697رقـ بمػقرر

 خميس مميانة،
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة بوكرزازة حسين، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07خ في مؤر  698رقـ بمػقرر

 جيجل،
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة خالدي عبد القادر، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  699رقـ بمػقرر

 سعيدة،
  فة رئيس لجنة الصفقات لجامعة بصسالطنية بمقاسم، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  700رقـ بمػقرر

 ،1باتنة 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة مدربل  خالدي، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  701رقـ بمػقرر

 معسكر،
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة بن عـبو سنوسي، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  702رقـ بمػقرر

 وىراف السانيا،
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة ضيف  عبد السالم، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  703قـ ر بمػقرر

 ورقمة،
  رئيس لجنة الصفقات لجامعة قالمة بصفة، بوراس أحمديعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  704رقـ بمػقرر، 
  2بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة البميدة، بن زينة دمحميعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  705رقـ بمػقرر، 
  يس لجنة الصفقات لجامعة بصفة رئبوكرزازة حسني يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  706رقـ بمػقرر

 ،2سطيف 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة حمانة جمال يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  707رقـ بمػقرر

 .3قسنطينة
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة فركوس مبارك يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  708 رقـبمػقرر

 ، 2قسنطينة  
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة دمحم اليادي لطرش يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  709رقـ بمػقرر

 ،1قسنطينة 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة سكيكدة،ة  دمحم رغيو يعيف السيد  2015ديسمبر  07مؤرخ في  710رقـ بمػقرر 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة تبون فتح هللا وىبي  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  711رقـ بمػقرر

 تيارت،
  رئيس لجنة الصفقات لجامعة الشمف، بصفة بن زينة دمحميعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  712رقـ بمػقرر 
 بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة بمحاكم مصطفى يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  713رقـ قرر بمػ

 سيدي بمعابس،
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة تممساف،خمفي عمي  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  714رقـ بمػقرر 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة تبسة،رشيد  سياب يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  715رقـ بمػقرر 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة أدرار،حمودة مسعود يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  716رقـ بمػقرر 
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  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة  دردور عائشة تعيف السيدة ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  717رقـ بمػقرر
 مستغانـ،

  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة سيب جمال الدينيعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  718رقـ بمػقرر 
 ،2وىراف

  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة    عبد الحميد جنانيعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  719رقـ بمػقرر
 بجاية،

  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة  طاىر حميالت دمحم اليعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  720رقـ بمػقرر
 ،1سطيف

  ئيسة لجنة الصفقات لجامعة  عنابةبصفة ر نمامشة دمحم يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  721رقـ بمػقرر، 
  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة  بن برطال جمال  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  722رقـ بمػقرر

 غرداية،
  لجنة الصفقات لجامعة  بصفة رئيسة طفى عمار يمصيعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  723رقـ بمػقرر

 ،الوادي
  يسة لجنة الصفقات لجامعة  بصفة رئالعتروس خميل يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  724رقـ بمػقرر

 ،خنشمة
  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة  أـ وصبوعة حسان  بيعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  725رقـ بمػقرر

 البواقي،
  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة  جنـان عبد المجيد يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  726رقـ بمػقرر

 برج بوعريريج،
  لجامعة  بصفة رئيسة لجنة الصفقات حياىم عـمار يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  727رقـ بمػقرر

 الطارؼ،
  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة سوؽ فكرة سعيد يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  728رقـ بمػقرر

 أىراس،
  رئيسة لجنة الصفقات لجامعة  بمحاكم مصطفى بصفةيعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  729رقـ بمػقرر

 العمـو والتكنولوجيا وىراف،
  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة شـوشة عبد الغنى يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07رخ في مؤ  730رقـ بمػقرر

 الجمفة،
  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة العػمـو غـربي بشير  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  731رقـ بمػقرر

 ،قسنطينة -األمير عبد القادر –اإلسالمية 
  صفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة المسيمة،بداري كـمال يعيف السيد ، 2015يسمبر د 07مؤرخ في  732رقـ بمػقرر 
  صفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة األغواط،شكري عمي يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  733رقـ بمػقرر 
  ت لجامعة بسكرةرئيس لجنة الصفقا صفةبوطرفاية أحمد يعيف السيد ، 2015ديسمبر  07مؤرخ في  734رقـ بمػقرر، 
  مديرة جامعة حاج مختار عائشة زوجة دردورة تنيى مياـ السيد ،2015ديسمبر  09مؤرخ في  749بمػقرر رقـ ،

 وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، ألحالتيا عمى التقاعد.
  وىراف ، بصفة مديرة، بالنيابة، لجامعة بن حراث نصيرةتعيف السيدة  ،2015ديسمبر  09مؤرخ في  750بمػقرر رقـ

 لمعمـو والتكنولوجيا.
  وىراف لمعمـو ، مديرة، بالنيابة، لجامعة بن حراث نصيرةيمنح لمسيدة  ،2015ديسمبر  09مؤرخ في  751بمػقرر رقـ

 والتكنولوجيا، وفي حدود صالحياتيا تفويض باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمرة بالصرؼ.
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  بصفة عميد كمية العمـو الدقيقة، بالنيابة، بوكرام عبد هللا  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  09مؤرخ في  756رقـ بمػقرر
 لجامعة بجاية،

  بصفة مدير معيد العمـو الفالحية  والبيطرية، عزوز منير يعيف السيد ، 2015ديسمبر  09مؤرخ في  757رقـ بمػقرر
 بالنيابة، بجامعة سوؽ أىراس،

  بصفة عميد كمية عمـو الطبيعة معزي دمحم الشريف يعيف السيد ، 2015سمبر دي 09مؤرخ في  758رقـ بمػقرر
 والحياة، بالنيابة، لجامعة سوؽ أىراس،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة فرواني بمقاسم يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  759رقـ بمػقرر
 التحضيرية في العمـو والتقنيات تممساف ،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة الوطنية حشماوي دمحم يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10خ في مؤر  760رقـ بمػقرر
 العميا لممناجمنت بالجزائر،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة سراج دمحم الحبيب يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  761رقـ بمػقرر
 التحضيرية في العمـو والتقنيات بوىراف،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة بمعيز حبيب يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  762 رقـبمػقرر
 التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوىراف،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة أوشفون موسى يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  763رقـ بمػقرر
 ناجـ والمعادف بعنابة ،الوطنية العميا لمم

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة أوشفون موسى يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  764رقـ بمػقرر
 التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بعنابة ،

  الصفقات لممدرسة بصفة رئيس لجنة حـاجي صديق يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  765رقـ بمػقرر
 التحضيرية لعـو الطبيعة والحياة بالجزائر،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة يحيوش حسين  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  766رقـ بمػقرر
 الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،

  لجنة الصفقات لممدرسة الوطنية  بصفة رئيسريبوح بشير يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  767رقـ بمػقرر
 العميا في البيوتكنولوجيا  بقسنطينة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة بن صايبي محمود يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  768رقـ بمػقرر
 الوطنية العميا لألساتذة بالقػبة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة يوسف حمدي بـاشا يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  769رقـ بمػقرر
 الوطنية العميا لألساتذة  ببوزريعة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة مدربل خالدي يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  770رقـ بمػقرر
 الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة الوىاب  شمام عبديعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  771رقـ بمػقرر
 العميا لألساتذة  بقسنطينة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة المتعددة دبياش دمحم يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  772رقـ بمػقرر
 العمـو لميندسة المعمارية والعمراف،

  لممدرسة  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسةش دمحم دبيايعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  773رقـ بمػقرر
 الوطنية العميا لمبيطرة  بالحراش،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة بن صايبي محمود  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  774رقـ بمػقرر
 الوطنية المتعددة التقنيات،



ديسمبر(-)نوفمبر-الثالث الجزء-5102السداسي الثاني                           النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  225    5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          

 

  بصفة رئيس لجنة الصفقات  لممدرسة العميا ن أحمد، زكايعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  775رقـ بمػقرر
 لمتجارة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات  لممدرسة درحمون ىالل، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  776رقـ بمػقرر
 الوطنية العميا لمػري بالبميدة،

  رئيس لجنة الصفقات  بصفة ، مراغني عبد الحميديعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  777رقـ بمػقرر
 لممدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة سبوعة عبد العزيز، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  778رقـ بمػقرر
 الوطنية العميا لمفالحة ،

  لجنة الصفقات لممدرسة بصفة رئيس ، بعداش نجيبيعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  779رقـ بمػقرر
 الوطنية العميا لإلعالـ اآللي،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة مراغني عبد الحميد، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  780رقـ بمػقرر
 الوطنية العميا لعػمـو البحر وتييئة الساحل،

  ة مدرسل بصفة رئيس لجنة الصفقات،عزيز، صبوعة عبد اليعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  781رقـ بمػقرر
 ،الدراسات العميا التجارية

  لممدرسة  بصفة رئيس لجنة الصفقات ،برامة جمال الدين  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  782رقـ بمػقرر
 التحضيرية في العمـو والتقنيات الجزائر،

  لممدرسة  بصفة رئيس لجنة الصفقات ،ي صديق، حاجيعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  783رقـ بمػقرر
 الوطنية العميا لمتكنولوجيا بالجزائر،

  لممدرسة ، بصفة رئيس لجنة الصفقات شريط رابح، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  784رقـ بمػقرر
 التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التيسير الجزائر،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات عبد السالم بن زاوي، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10في مؤرخ  785رقـ بمػقرر
 ،لممدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية بالجزائر،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات ،لممدرسة برقوق محند، يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  786رقـ بمػقرر
 عالـ الجزائر،الوطنية العميا لمعمـو لمصحافة وعمـو اإل

  بصفة رئيس لجنة الصفقات ،لممدرسة ، حياىم عماريعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  787رقـ بمػقرر
 ،ضرية في العمـو والتقنيات بعنابةالح

  لمديواف بصفة رئيس لجنة الصفقات ، جبراني عبد الحكيميعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  788رقـ بمػقرر
 ،ات الجامعيةالوطني لمخدم

  ديواف لديواف بصفة رئيس لجنة الصفقات لمبمحوت أحمد يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  789رقـ بمػقرر
 ،المطبوعات الجامعية

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لموكالة فرفرة دمحم ياسين  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  790رقـ بمػقرر
 ،ث والتنمية التكنولوجيةتائج البحالوطنية لتثميف ن

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لموكالة لعشب نور الدين يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  791رقـ بمػقرر
 الموضوعاتية لمبحث العممي والتكنولوجي،

  لة بصفة رئيس لجنة الصفقات لموكابن زيان عبد الباقي  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  792رقـ بمػقرر
 ،موضوعاتية لمبحث العممي في الصحةال
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لموكالة لطـرش دمحم اليـادي  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  793رقـ بمػقرر

 ،وعمـو الزراعة والتغذية بقسنطينةالموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية 
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  بصفة رئيس لجنة الصفقات لموكالة شعالل أحمد د يعيف السي، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  794رقـ بمػقرر
 ،اإلجتماعية واإلنسانية بالبميدة الموضوعاتية  لمبحث في العمـو

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لموكالة سعيداني  بوعالم  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  795رقـ بمػقرر
 ،ي العمـو الطبيعة والحياة ببجايةالموضوعاتية لمبحث ف

 بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز ياسع نور الدين يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  796رقـ مػقرر ب
 البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطقوية ،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز بوزيدي بمقاسم  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  797رقـ بمػقرر
 تطوير التكنولوجيات المتقدمة،

  ركز تطوير بصفة رئيس لجنة الصفقات لمبشاري خمدون يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  798رقـ بمػقرر
 ،التكنولوجيات الصناعية

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز  قابوز نور الدينيعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  799رقـ بمػقرر
 الكيميائي، -يالبحث في التحميل الفيزيائ

 بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز  دبيمو عبد الرزاقيعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  800رقـ مػقرر ب
 البحث العممي والتقني لممناطق القاحمة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز ياسع نور الدين  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  801رقـ بمػقرر
 ،ف أجل التنميةالقتصاد التطبيقي مالبحث في ا

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز البحث كحال سميم  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  802رقـ بمػقرر
 ،مي والتقني لتطوير المغة العربيةالعم

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز  سيب جمال الدينيعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  803رقـ بمػقرر
 ولوجيا االجتماعية والثقافية،البحث االنتروب

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز البحث كوديل مولود يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  804رقـ بمػقرر
 في اإلعالـ العػممي والتقني،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز البحث بوكرزازة حسني يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  805رقـ بمػقرر
 يوتكنولوجيا بقسنطينة،الب

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز تنمية ياحـي مصطفى  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  10مؤرخ في  806رقـ بمػقرر
 الطاقات المتجددة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديريةجاليمي أحمد يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  842رقـ بمػقرر 
 ،الخدمات الجامعية بالنعامة

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية بواب بن عـامر يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  843رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية بالبيػض،

  فقات لمديرية بصفة رئيس لجنة الص صافي امباركيعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  844رقـ بمػقرر
 تندوؼ،الخدمات الجامعية ب

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية عاللطة عـمار يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  845رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية بجيجل،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية مخموفي دمحم يزيد  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  846رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية بباتنة بوعػقاؿ،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية فرطاس الدراجي يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20ي مؤرخ ف 847رقـ بمػقرر
 فيسديس، -الخدمات الجامعية بباتنة  
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  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية غـمري نـاصر يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  848رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية ببسكرة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية غـمري نـاصر يعيف السيد ، 2015مبر ديس 20مؤرخ في  849رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية ببسكرة  شتمة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية لسود عبد الحميم يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  850رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية بالػوادي،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية حمداوي أحمد يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  851رقـ بمػقرر
 وسط، –الخدمات الجامعية عنابة 

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات نـايمي ناصر يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  852رقـ بمػقرر
 الجامعية عنابة سيدي عػمار،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية بن جديد كريم ف السيد يعي، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  853رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية بالطارؼ،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية   2015كردي بشير يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  854رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية بتبسة،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات أحمد ىـواري يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  855رقـ بمػقرر
 الجامعية بمستغانـ،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  زغامري حسانيعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  856رقـ بمػقرر
 ،بتيارتالخدمات الجامعية 

  الصفقات لمديرية  بصفة رئيس لجنةجماعي لحسن يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  857رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية ببشار،

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية بكراوي عبد الحق يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  858رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية بأدرار،

  يرية بصفة رئيس لجنة الصفقات لمدطيبي عـبد القادر يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  859رقـ بمػقرر
 بئر الجير، –الخدمات الجامعية وىػراف 

  بصفة رئيس لجنة الصفقات صـام بو عافية ابراىيم يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  860رقـ بمػقرر
 السانية، –لمديرية الخدمات الجامعية وىػراف 

  لجنة الصفقات لمديرية بصفة رئيس طيبي عبد القادر يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  861رقـ بمػقرر
 بمقايد، –الخدمات الجامعية وىػراف 

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية قطاية  عبد الحفيظ  يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  862رقـ بمػقرر
 الخدمات الجامعية  بتممساف ،

  لجنة الصفقات لمديرية الخدمات بصفة رئيس الغـازي احمد يعيف السيد ، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  863رقـ بمػقرر
 .المنصورة –الجامعية  بتممساف 

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات مناد دمحم ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  864بمػقرر رقـ
 الجامعية  بسيدي بمعباس.

  ة رئيس لجنة الصفقات بصفصبار نور الدين خمميش ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  865بمػقرر رقـ
 لمديرية الخدمات الجامعية  بسيدي بمعباس وسط.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية بتومي بن عومر ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  866بمػقرر رقـ
 الخدمات الجامعية  بمعسكر.
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  ئيس لجنة الصفقات لمديرية بصفة ر والي نور الدين ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  867بمػقرر رقـ
 الخدمات الجامعية  بسعيدة.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية سميمان سفيان ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  868بمػقرر رقـ
 الخدمات الجامعية  بغميزاف.

  لمديرية الخدمات بصفة رئيس لجنة الصفقات بغداد دمحم ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  869بمػقرر رقـ
 الجامعية  بتسمسيمت.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  العتروس خميل، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  870بمػقرر رقـ
 بأـ البواقي.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  حمادة يوسف، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  871بمػقرر رقـ
 بخنشمة.دمات الجامعية  الخ

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  بوخروبة نصر الدين، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  872بمػقرر رقـ
 بقالمة.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية بوخروبة نصر الدين ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  873بمػقرر رقـ
 بسوؽ أىراس.لجامعية  الخدمات ا

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات  بوجالل خالد، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  874بمػقرر رقـ
 بسكيكدة.الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  عواطي بوبكر، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  875بمػقرر رقـ
 طينة وسط.بقسنالخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات  فالق حمزة، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  876بمػقرر رقـ
 بقسنطينة الخروب.الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  عبد المي جعفر، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  877بمػقرر رقـ
 اي قسنطينة.عيف البالخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  بن ىني نور الدين، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  878بمػقرر رقـ
 بسطيف.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  كنتوش سميم، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  879بمػقرر رقـ
 ب.بسطيف اليضاالخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  خمدون جمال، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  880بمػقرر رقـ
 بمسيمة.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات  دبي عمي، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  881بمػقرر رقـ
 بمسيمة القطب.الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  سمماني العربي، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  882بمػقرر رقـ
 ببرج بوعريريج.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  سقاي مسعود، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  883بمػقرر رقـ
 بورقمة.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  بوكروح اسماعيل، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  884بمػقرر رقـ
 بميمة.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  أوباراش عميروش، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  885بمػقرر رقـ
 الجزائر غرب.الخدمات الجامعية  
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  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  مقوسي خميفة، يعيف السيد 2015 ديسمبر 20مؤرخ في  886بمػقرر رقـ
 باألغواط.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة  بن الصغير جميمة زوجة ربيع ةعيف السيدت، 2015ديسمبر  20مؤرخ في  887بمػقرر رقـ
 ببومرداس.الصفقات لمديرية الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  بوخروف بمقاسم، يعيف السيد 2015ر ديسمب 20مؤرخ في  888بمػقرر رقـ
 تيزي وزو وسط.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية بوخروف بمقاسم ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  889بمػقرر رقـ
 تيزي وزوت تامدة.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات  كبير فاتح، يعيف السيد 2015بر ديسم 20مؤرخ في  890بمػقرر رقـ
 بالبميدة.الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات كبير فاتح ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  891بمػقرر رقـ
 بالعفروف.الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  قاستي الطيبد ، يعيف السي2015ديسمبر  20مؤرخ في  892بمػقرر رقـ
 بالمدية.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  حوتي نصر الدين، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  893بمػقرر رقـ
 بعيف الدفمى.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات  مدشاىر أح، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  894بمػقرر رقـ
 بالشمف.الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات  عرعار دمحم، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  895بمػقرر رقـ
 بالجمفة.الجامعية  

  صفقات لمديرية الخدمات بصفة رئيس لجنة ال سعيد دمحم، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  896بمػقرر رقـ
 بغرداية.الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  موالي عبد القادر، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  897بمػقرر رقـ
 بتمنراست.الخدمات الجامعية  

  فقات لمديرية بصفة رئيس لجنة الص عبد الباقي نور الدين، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  898بمػقرر رقـ
 بالبويرة.الخدمات الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  بوكرو مولود، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  899بمػقرر رقـ
 ببجاية.الخدمات الجامعية  

  ات بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدم حداد جمال، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  900بمػقرر رقـ
 ببجاية القصر.الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  زبدي ناصر الدين، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  901بمػقرر رقـ
 لتيبازة.الخدمات الجامعية  

  لممدرسة بصفة رئيس لجنة الصفقات  بوجمعة العباسي، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  902بمػقرر رقـ
 ساتذة ببشار.العميا لأل

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة دمحم الطاىر حميالت ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  903بمػقرر رقـ
 العميا لألساتذة بمسيمة.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة العميا الخير قشي ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  904بمػقرر رقـ
 لألساتذة بسطيف.
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 بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة مصيطفي عمار ، يعيف السيد 2015ديسمبر  20مؤرخ في  905رر رقـ بمػق
 العميا لألساتذة بورقمة.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  موساوي حورية ةعيف السيدت، 2015ديسمبر  22مؤرخ في  907بمػقرر رقـ
 تيزي وزو حسناوة.الخدمات الجامعية  

  لجامعة بصفة رئيس لجنة الصفقات  بن حراث نصيرة، يعيف السيد 2015ديسمبر  22مؤرخ في  908بمػقرر رقـ
 مستغانـ.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات  صياد رابح، يعيف السيد 2015ديسمبر  22مؤرخ في  909بمػقرر رقـ
 الجزائر شرؽ.الجامعية  

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية الخدمات صياد رابح السيد ، يعيف 2015ديسمبر  22مؤرخ في  910بمػقرر رقـ
 الجزائر وسط.الجامعية  

  لجامعة بصفة رئيس لجنة الصفقات  فركوس مبارك، يعيف السيد 2015ديسمبر  22مؤرخ في  911بمػقرر رقـ
 سكيكدة.

  لجنة الصفقات لممدرسة  بصفة رئيسمسايد حسناء أمينة ، تعيف السيدة 2015ديسمبر  23مؤرخ في  913بمػقرر رقـ
 الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة العمـو بن مكي ىواري ، يعيف السيد 2015ديسمبر  23مؤرخ في  914بمػقرر رقـ
 والتكنولوجيا وىراف.

  رئيس مشروع مركز االبتكار ريمبن صاولة عبد الك، تنيى مياـ السيد 2015ديسمبر  27مؤرخ في  916بمػقرر رقـ ،
 تممساف.بجامعة  والتحويل التكنولوجي

  نائب مدير جامعة بشار، بالنيابة، ، حزاب عبد الجبار، تنيى مياـ السيد 2015ديسمبر  29مؤرخ في  918بمػقرر رقـ
  مكمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو.

  بصفة مدير فرعي لتمويل البحث، بالنيابة، ، اقة مرادنالسيد يعيف ، 2015ديسمبر  29مؤرخ في  919بمػقرر رقـ
 بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  بصفة مدير فرعي لتمويل البحث، بالنيابة، ، ناقة مرادالسيد  يمنح، 2015ديسمبر  29مؤرخ في  920بمػقرر رقـ
بحث العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، وفي حدود صالحياتو بالمديرية العامة لم

عميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات، باستثناء ما يتخذ في شكل تتفويض باألمضاء باسـ وزير ال
 قرار.

   بصفة مدير الدراسات، بالنيابة، بالمديرية ، يشةدمحم بوىالسيد يعيف ، 2015ديسمبر  29مؤرخ في  922بمػقرر رقـ
 العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  بصفة مدير الدراسات، بالنيابة، بالمديرية ، دمحم بوىيشةالسيد  يمنح، 2015ديسمبر  29مؤرخ في  923بمػقرر رقـ
لتكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، وفي حدود صالحياتو تفويض العامة لمبحث العممي والتطوير ا

 عميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.تباألمضاء باسـ وزير ال
  مدير فرعي لمموظفيف والوسائل، ، عمار سراي توفيق، تنيى مياـ السيد 2015ديسمبر  29مؤرخ في  924بمػقرر رقـ

 العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، لتكميفو بوظيفة أخرى. بالمديرية العامة لمبحث

  لمتقييـ ، بالنيابة، بصفة مدير فرعي، عمار سراي توفيقالسيد يعيف ، 2015ديسمبر  29مؤرخ في  925بمػقرر رقـ
 لتعميـ العالي والبحث العممي.بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة اوالتحميل 

  بصفة مدير فرعي، بالنيابة، لمتقييـ ، عمار سراي توفيقالسيد  يمنح، 2015ديسمبر  29مؤرخ في  926بمػقرر رقـ
والتحميل بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، وفي حدود 

 ضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.صالحياتو تفويض باألم
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  مدير فرعي لمموظفيف والوسائل،  بصفة ،مسفك عدةالسيد  يعيف، 2015ديسمبر  29مؤرخ في  927بمػقرر رقـ
 بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  مدير فرعي لمموظفيف والوسائل،  بصفة ،مسفك عدةالسيد  يمنح، 2015ديسمبر  29مؤرخ في  928قـ بمػقرر ر
بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، وفي حدود 

 كآمر بالصرؼ.صالحياتو تفويض باألمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي 
  مدير فرعي لمتجييزات، بالنيابة،  بصفة ،عالم سفيانالسيد  يعيف، 2015ديسمبر  29مؤرخ في  929بمػقرر رقـ

 بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  مدير فرعي لمتجييزات، بالنيابة بصفة ،يانعالم سفالسيد  يمنح، 2015ديسمبر  29مؤرخ في  930بمػقرر رقـ ،
بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، وفي حدود صالحياتو 

 تفويض باألمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.
  لجامعة ف عاـ، بالنيابة، يبصفة أم مجاجي عبد القادرف السيد ، يعي2015ديسمبر  29مؤرخ في  931بمػقرر رقـ

 وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.

  نائب مدير التنمية واالستشراؼ بصفة  باحماوي عبد هللا، يعيف السيد 2015ديسمبر  30مؤرخ في  932بمػقرر رقـ
 .أدرارجامعة ب، بالنيابة، والتوجيو

  نائب مدير مكمف بالتنمية بصفة  شيحة ميدي، يعيف السيد 2015ديسمبر  30مؤرخ في  933بمػقرر رقـ
 .سكيكدةجامعة ب، بالنيابة، واالستشراؼ

  بالتكويف نائب مدير مكمف بصفة  عبد الغاني بارةالسيد  تنيى مياـ، 2015ديسمبر  30مؤرخ في  934بمػقرر رقـ
، 2سطيف جامعةبلتكويف العالي في التدرج، العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات، وكذا ا

 بناء عمى طمبو.

  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف العالي في  ىدنة خالد، يعيف السيد 2015ديسمبر  30مؤرخ في  935بمػقرر رقـ
 .2الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات، وكذا التكويف العالي في التدرج، بالنيابة، بجامعة سطيف
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