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يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة  ،2022أفريل  07مؤرخ في  477قػػرار رقـ  -
 99 ....................................................................................................................................................ببشار

الذي يحدد  2019ديسمبر 10المؤرخ في 1978يعدؿ القرار رقـ   ،2022أفريل  10مؤرخ في  478قػػرار رقـ  -
 101 ...........................................1القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد البصريات وميكانيؾ الدقة لدى جامعة سطيف

 102 .....لدى جامعة المدية كمية العمـو يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022أفريل  11مؤرخ في  479قػػرار رقـ  -
لمديواف الوطنية لمخدمات الجامعية  يحدد قائمة اليياكل غير الممركزة ،2022أفريل  12مؤرخ في  482قػػرار رقـ  -

 103 .....................................................................................................المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية
 104 ...جامعة تيزي وزو يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى 2022أفريل  17مػؤرخ فػي  28قػػرار رقػـ  -
، المتضمف إنشاء 2022مارس  21المؤرخ في  20يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  17مػؤرخ فػي  29قػػرار رقػـ  -

 105 ...................................لػػدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية
الذي يحدد القائمة  2020ر نوفمب 26المؤرخ في  885قـيعدؿ القرار ر  ،2022أفريل  19مؤرخ في  483قػػرار رقـ  -

 106 ....................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة
الذي  يحدد القائمة  2021جواف  13المؤرخ في  648يعدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  19مؤرخ في  484قػػرار رقـ  -

 108 .................................................................مية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموـ التسيير بعنابةاالس
الذي يحدد القائمة  2020المؤرخ في أوؿ ديسمبر  960يعدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  19مؤرخ في  485قػػرار رقـ  -

 109 .................................................................. لمركز الجامعي بأفمو )والية األغواط(االسمية ألعضاء مجمس إدارة ا
لدى جامعة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات ،2022أفريل  19مؤرخ في  486قػػرار رقـ  -

 110 ..............................................................................................................................................1قسنطينة
كمية الحقوؽ لدى جامعة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022أفريل  19مؤرخ في  487قػػرار رقـ  -

 111 ..............................................................................................................................................1قسنطينة
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو الدقيقة لدى جامعة   ،2022أفريل  19مؤرخ في  488قػػرار رقـ  -

 113 ..............................................................................................................................................1قسنطينة
عمـو األرض والجغرافيا  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022أفريل  19مؤرخ في  489قػػرار رقـ  -

 114 .......................................................................................................1والتييئة العمرانية لدى جامعة قسنطينة
كمية عمـو التكنولوجيا لدى جامعة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022أفريل  19مؤرخ في  490قػػرار رقـ  -

 116 ..............................................................................................................................................1قسنطينة
كمية عمـو الطبيعة والحياة لدى  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022أفريل  19مؤرخ في  491قػػرار رقـ  -

 118 .....................................................................................................................................1جامعة قسنطينة
لدى جامعة  معيد العمـو البيطرية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022أفريل  19مؤرخ في  492قػػرار رقـ  -

 120 ..............................................................................................................................................1قسنطينة
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حػّدد الم، 2021جويمية  14مؤرخ في  804قػػرار رقػـ يعدؿ ويتمـ ال ،2022أفريل  20مؤرخ في  493قػػرار رقـ  -
 121 ....................................................................أىيػل الجامعػيتعمى ال كيفيػات تطبيػق األحكػاـ المتعمقػة بالحصػوؿل

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بكمية  ،2022أفريل  21مؤرخ في  494قػػرار رقـ  -
 127 ..................................................ورقمػة -العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية  ،2022أفريل  21مؤرخ في  495قػػرار رقـ  -
 128 ...........................................ورقمػة-بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بكمية  ،2022أفريل  21مؤرخ في  496قػػرار رقـ  -
 129 ..................................................ورقمػة -العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية  ،2022أفريل  21خ في مؤر  497قػػرار رقـ  -
 130 .................................................................................ورقمػة -الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة قاصدي مرباح

لقسـ العمـو السياسية  د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحد ،2022أفريل  21مؤرخ في  498قػػرار رقـ  -
 131 .........................................................................ورقمػة -بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة قاصدي مرباح

لكمية الحقوؽ والعموـ  اء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعض ،2022أفريل  21مؤرخ في  499قػػرار رقـ  -
 133 ........................................................................................................ورقمػة-السياسية بجامعة قاصدي مرباح

الذي يحدد القائمة  2021 مارس 02المؤّرخ في  224يعّدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  21مؤرخ في  500قػػرار رقـ  -
واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العمـو اإلنسانية

 134 ............................................................................................................................................جيجل-يحي
يحدد القائمة  2021مارس  02المؤّرخ في  225يعّدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  21مؤرخ في  501قػػرار رقـ  -

العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بكمية
 135 .......................................................................................................................جيجل-دمحم الصديق بف يحي

الذي يحّدد القائمة  2021مارس  11المؤّرخ في  272يعّدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  21مؤرخ في  502قػػرار رقـ  -
 136 .................جيجل-لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي االسمية ألعضاء المجمس العممي

الذي يحّدد القائمة  2020جويمية  21المؤّرخ في  527يعّدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  21مؤرخ في  503قػػرار رقـ  -
بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة  والالسمكيةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية 

 138 ............................................................................................................................قػػالمة-1945ماي  08
الذي يحّدد القائمة  2020جويمية  21في  المؤّرخ 528يعّدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  21مؤرخ في  504قػػرار رقـ  -

-1945ماي  08االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني واألوتوماتيؾ بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة 
 139 ....................................................................................................................................................قػػالمة

الذي يحّدد القائمة  2020جويمية  21المؤّرخ في  524يعّدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  21مؤرخ في  505قػػرار رقـ  -
 140 ...................................قػػالمة-1945ماي  08االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة 

الذي يحػدد القائمة  2021جويمية  29المؤّرخ في  878يعّدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  21مؤرخ في  506قػػرار رقـ  -
 142 .................................................................تندوؼ-عمي كافي االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي

يحدد الذي  2020ديسمبر  16مؤرخ في ال 995قػػرار رقـ ال يعدؿ ،2022أفريل  21مؤرخ في  507قػػرار رقـ  -
 144 ............................تممساف-لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنية القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي
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كمية اآلداب والمغات لدى جامعة  سمية ألعضاء مجمسيحدد القائمة اإل ،2022أفريل  24مؤرخ في  508قػػرار رقـ  -
 145 ....................................................................................................................................................جيجل

سمية ألعضاء مجمس كمية العمـو والتكنولوجيا لدى يحدد القائمة اإل ،2022أفريل  24مؤرخ في  509قػػرار رقـ  -
 146 ..................................................................................................................................جامعة سوؽ أىراس

ضاء مجمس معيد عمـو وتقنيات النشاطات يحدد القائمة اإلسمية ألع ،2022أفريل  24مؤرخ في  510قػػرار رقـ  -
 148 ...................................................................................................والرياضية لدى جامعة سوؽ أىراس البدنية

ات اإلجتػمػػاعيػة لدى مديرية يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػ 2022أفريل  25مػؤرخ فػي  30قػػرار رقػـ  -
 149 ............................................................................................................................تيبازة الخدمات الجامعية

عمػـو التسييػر بكمية  مية لقسػـيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم ،2022أفريل  27مؤرخ في  511قػػرار رقـ  -
 151 ................................................................بشار -العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم

التجارية بكمية  العمػـو يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ،2022أفريل  27مؤرخ في  512قػػرار رقـ  -
 152 ................................................................بشار -العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم

العمـو المالية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ،2022أفريل  27مؤرخ في  513قػػرار رقـ  -
 153 .........................................بشار -بة بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحموالمحاس

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو االقتصادية  ،2022أفريل  27مؤرخ في  514قػػرار رقـ  -
 154 .........................................................بشار-وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم بكمية العموـ االقتصادية، التجارية

لكمية العمػـو االقتصادية،  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022أفريل  27مؤرخ في  515قػػرار رقـ  -
 156 .........................................................................................بشار -التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم

المحدد لمقائمة  2021فيفري  21المؤّرخ في  186يعّدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  27مؤرخ في  516قػػرار رقـ  -
 157 .......................................................ايةوالتكنػولػوجيػا بجػامعة غرد االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكمية العمػوـ

المحدد لمقائمة  2021فيفري  02المؤرخ في  79يعدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  27مؤرخ في  517قػػرار رقـ  -
 159 .....................يػػةاالسمية ألعضاء المجمس العممي لكميػة العموـ االقتصػػادية والتجػػارية وعمػػوـ التسييػػر بجػامعة غػردا

المحدد لمقائمة  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1640يعدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  27مؤرخ في  518قػػرار رقـ  -
 160 ...............................االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ىندسة الطرائق بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة غرداية

المحدد لمقائمة  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1640يعدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  27مؤرخ في  519رقـ  قػػرار -
 161 .......................االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ اآللية والكيروميكانيؾ بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة غرداية

المحدد لمقائمة  2020فيفري  24المؤرخ في  111دؿ القرار رقـ يع ،2022أفريل  27مؤرخ في  520قػػرار رقـ  -
 162 ......................االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الري واليندسة المدنية بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة غرداية

المحدد لمقائمة  2022أفريل  07المؤرخ في  463يعدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  27مؤرخ في  521قػػرار رقـ  -
 164 ..........................................االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط

مقائمػة لحػّدد الم 2020ديسمبر  06مؤرخ في ال 970قػػرار رقػـ يعدؿ ال ،2022أفريل  27مؤرخ في  522قػػرار رقـ  -
 165 ................بػومرداس-بجػامعة أمػحمد بػوقرة لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ عضػاء المجػس العممػياالسمية أل

الذي يحدد القائمة  2021أفريل  26المؤرخ في  445يعدؿ قرار رقـ  ،2022أفريل  27مؤرخ في  523قػػرار رقـ  -
 167 ............................................................سالمية والحضارةاالسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في العموـ اإل
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إزاء أسالؾ األساتذة  يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الطعف المختصة ،2022أفريل  27/أ.ع مؤرخ في 127قػػرار رقـ  -
 168 ..............................................................الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف واألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف

ؾ الموظفيف إزاء أسال  ، يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الطعف المختصػة2022أفريل  27/أ.ع مؤرخ في 128قػػرار رقـ  -
 170 ............................................................................ف وأعواف المصالح ومستخدمي دعـ البحثاإلدارييف، التقنييػػ

 173 ....لػدى جامعة مستغانـ يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022أفريل  27مػؤرخ فػي  31قػػرار رقػـ  -
كمية العمـو اإلنسانية والعموـ  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022مػاي  10مؤرخ في  524قػػرار رقـ  -

 174 .....................................................................................................................1سالمية لدى جامعة وىرافاإل
كمية اآلداب والمغات لدى جامعة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022مػاي  10مؤرخ في  525قػػرار رقـ  -

 175 ..................................................................................................................................................تممساف
لدى جامعة   يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا ،2022مػاي  10مؤرخ في  526قػػرار رقـ  -

 177 ..................................................................................................................................................تممساف
عمـو الطبيعة والحياة وعموـ  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022مػاي  10مؤرخ في  527قػػرار رقـ  -

 179 .............................................................................................................دى جامعة  تممسافاألرض والكوف ل
العمـو اإلنسانية واالجتماعية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022مػاي  10مؤرخ في  528قػػرار رقـ  -

 181 .................................................................................................................................لدى جامعة  تممساف
الذي يحدد القائمة  2019ماي  14المؤرخ في  736رقـ  يعدؿ القرار ،2022مػاي  10مؤرخ في  529قػػرار رقـ  -

 183 ....................................................................................لجامعي بالنعامةاالسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز ا
 184 .........الجيوية لمتأىيل الجامعي وكذا لجانيا الفرعية يحدد تشكيمة المجاف ،2022مػاي  11مؤرخ في  530قػػرار رقـ  -
إنشاء المجنة الوزارية لتحسيف نوعية النصوص القانونية وخمية  يتضّمف ،2022مػاي  11مؤرخ في  531قػػرار رقـ  -

 185 ...................................................................................اليقظة القانونية في قطاع التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة  2020نوفمبر  15لمؤرخ في ا 874، يعدؿ القرار رقـ 2022مػاي  11مؤرخ في  532قػػرار رقـ  -

 188 ...............تيبازة-االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا
لجامعة العربي بف  يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022مػاي  11مؤرخ في  533قػػرار رقـ  -

 189 ...................................................................................................................................أـ البواقي -ديميي
يحدد القائمة  الذي 2020جانفي  19مؤرخ في ال 005رقـ  قػػرارال ، يعدؿ2022مػاي  11مؤرخ في  534قػػرار رقـ  -

 191 ...................................................لممدرسة العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف ألعضاء المجمس العممي االسمية
الذي يحّدد القائمة  2020مارس  15المؤّرخ في  252يعّدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  11مؤرخ في  535قػػرار رقـ  -

 192 .....................جيجل-وؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم الصديق بف يحياالسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحق
يحّدد القائمة  الذي 2022فيفري  16مؤرخ في  167قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022مػاي  11مؤرخ في  536قػػرار رقـ  -

 194 ..............عنابة-ت الصناعيةلقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في التكنولوجيا االسمية ألعضاء المجنة العممية
 195 .......لمنطقة الوسط يتضمف تجديد عيدة رئيس الندوة الجيوية لمجامعات ،2022مػاي  11مؤرخ في  537قػػرار رقـ  -
يتضّمف تأىيل جامعة عيف تموشنت لضماف التكوينات المفتوحة بعنواف  ،2022مػاي  11مؤرخ في  538قػػرار رقـ  -

 196 .........................................................لنيل شيادة الميسانس عمى سبيل التسوية 2021-2020السنة الجامعية 
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يتضّمف تأىيل جامعة غميزاف لضماف التكوينات المفتوحة بعنواف السنة  ،2022مػاي  11مؤرخ في  539قػػرار رقـ  -
 198 ..................................................................يةلنيل شيادة الميسانس عمى سبيل التسو 2021-2020الجامعية 

بعنواف السنة  يتضّمف تأىيل جامعة تامنغست لضماف التكوينات المفتوحة ،2022مػاي  11مؤرخ في  540قػػرار رقـ  -
 200 ..................................................................لنيل شيادة الميسانس عمى سبيل التسوية 2021-2020الجامعية 

بعنواف السنة  المفتوحة يتضّمف تأىيمجامعة تيسمسيمت لضماف التكوينات ،2022مػاي  11مؤرخ في  541قػػرار رقـ  -
 201 ..................................................................لنيل شيادة الميسانس عمى سبيل التسوية 2021-2020الجامعية 

يتضّمف تأىيل جامعة عيف تموشنت لضماف التكوينات المفتوحة بعنواف  ،2022مػاي  11مؤرخ في  542قػػرار رقـ  -
 203 ...........................................................لنيل شيادة الماستر عمى سبيل التسوية 2021-2020الجامعية  السنة

  بعنواف السنة يتضّمف تأىيل جامعة غميزاف لضماف التكوينات المفتوحة ،2022مػاي  11مؤرخ في  543قػػرار رقـ  -
 205 ....................................................................لنيل شيادة الماستر عمى سبيل التسوية 2021-2020الجامعية 

عة تيسمسيمت لضماف التكوينات المفتوحة بعنواف يتضّمف تأىيل جام ،2022مػاي  11مؤرخ في  544قػػرار رقـ  -
 207 ...............................................................لنيل شيادةالماسترعمى سبيل التسوية 2021-2020الجامعية  السنة

بعنواف السنة  يتضّمف تأىيل جامعة تامنغست لضماف التكوينات المفتوحة ،2022مػاي  11مؤرخ في  545قػػرار رقـ  -
 209 ....................................................................عمى سبيل التسوية لنيل شيادة الماستر 2021-2020الجامعية 

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  ،2022مػاي  11مؤرخ في  546قػػرار رقـ  -
 211 .................................................................................................................................لدى جامعة  الطارؼ

الذي يحدد القائمة  2021سبتمبر  14المؤرخ في  937يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  11مؤرخ في  547قػػرار رقـ  -
 212 ...........................................................................العموـ الدقيقة لدى جامعة بشاراإلسمية ألعضاء مجمس كمية 

عمـو الطبيعة والحياة وعموـ  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022مػاي  11مؤرخ في  548قػػرار رقـ  -
 213 ......................................................................................................األرض والكوف لدى جامعة برج بوعريريج

اآلداب والمغات لدى جامعة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022مػاي  11مؤرخ في  549قػػرار رقـ  -
 215 ..........................................................................................................................................برج بوعريريج

لدى جامعة ىواري بومديف  يتػضمػف حل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022ماي  11مػؤرخ فػي  32قػػرار قػػرار رقػـ  -
 216 ....................................................................................................................................لمعمـو والتكنولوجيا

يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى المدرسة العميا  2022ماي  11مػؤرخ فػي  33قػػرار رقػـ  -
 217 .......................................................................................................................تممساف في العموـ التطبيقية

لػػدى مركز البحث في مػػات اإلجتػمػػاعيػة يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػد 2022ماي  11مػؤرخ فػي  34قػػرار رقػـ  -
 218 .......................................................................................................................تكنولوجيات التغذية الزراعية

 219 .....................يتضمف تشكيمة المجنة المكمفة بتقييـ ميندسي البحث 2022ماي  12/أ.ع مػؤرخ فػي 142رقـ  قػػرار -
 220 ....................حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األغواطي ،2022مػاي  14مؤرخ في  550قػػرار رقـ  -
يحدد إطار تنظيـ التوظيف و/أو المسابقة عمى  2022ماي سنة  14الموافق  1443شواؿ عاـ  13مؤرخ في قػػرار  -

 222 .........................................................أساس الشيادات لاللتحاؽ ببعض الرتب المنتمية ألسالؾ األساتذة الباحثيف
يتضمف  الذي 2021أكتوبر  23مؤرخ في ال 1155قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022مػاي  18مؤرخ في  562قػػرار رقـ  -

 228 ................................................لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا تعييف أعضاء المجمس العممي
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اليندسة الكيربائية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد ،2022مػاي  18مؤرخ في  563قػػرار رقـ  -
 229 ...............................................................................................................واإللكترونيؾ لدى جامعة بومرداس

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموـ  ،2022مػاي  18مؤرخ في  564 قػػرار رقـ -
 230 .....................................................................................................................................البيولوجية بوىراف

يحدد القائمة  2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  18مؤرخ في  565قػػرار رقـ  -
 232 ..............................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

كمية اآلداب والمغات لدى جامعة  إلسمية ألعضاء مجمسيحدد القائمة ا ،2022مػاي  19مؤرخ في  566قػػرار رقـ  -
 233 .....................................................................................................................................................تيارت

كمية العمـو االقتصادية والتجارية  اإلسمية ألعضاء مجمسيحدد القائمة  ،2022مػاي  19مؤرخ في  567قػػرار رقـ  -
 234 ...............................................................................................................وعموـ التسيير لدى جامعة  تيارت

 236 .......................عضاء مجمس إدارة جامعة أدراريحدد القائمة اإلسمية أل ،2022مػاي  23مؤرخ في  568قػػرار رقـ  -
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة  ،2022مػاي  23مؤرخ في  569قػػرار رقـ  -

 237 ...............................................................................................................................................بقسنطينة
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة  ،2022مػاي  23مؤرخ في  570قػػرار رقـ  -

 239 ....................................................................................................................................................ببشار
المدرسة العميا لمفالحة قائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة يحدد ال ،2022مػاي  23مؤرخ في  571قػػرار رقـ  -

 240 ................................................................................................................................................بمستغانـ
الذي يحدد  2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  23مؤرخ في  572قػػرار رقـ  -

 241 .....................................................القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في اإلعالـ اآللي
المحّدد لمقائمة  2020سبتمبر  30المؤرخ في  682يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  24مؤرخ في  573قػػرار رقـ  -

 242 .........................................االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ
المحّدد لمقائمة  2020سبتمبر  30المؤرخ في  683يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  24خ في مؤر  574قػػرار رقـ  -

 243 ...................................االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعػالـ بالمدرسة العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ
المحّدد لمقائمة  2021مارس  11المؤرخ في  271ـ يعّدؿ القرار رق ،2022مػاي  24مؤرخ في  575قػػرار رقـ  -

 245 .................................................وىراف-االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
القانوف الخػاص لقسػـ  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022مػاي  24مؤرخ في  576قػػرار رقـ  -

 247 .......................................................................بجاية-بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ القانوف العػػاـ بكمية 2022مػاي  24مؤرخ في  577قػػرار رقـ  -

 248 ...............................................................................بجاية-لحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرةا
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ التعميػـ األسػاسي  ،2022مػاي  24مؤرخ في  578قػػرار رقـ  -

 249 ............................................................بجاية-ؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرةلمحقػوؽ بكمية الحقو
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ 2022مػاي  24مؤرخ في  579قػػرار رقـ  -

 250 ...................................................................................................بجاية–السياسية بجامعػة عبد الرحمف ميرة 
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مركز البحث في العموـ ل العمميمجمس اليحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2022مػاي  25مؤرخ في  580قػػرار رقـ  -
 252 ..............................................................................................................................................الصيدالنية

 إنشاء والمتضمف 2012أكتوبر  11المؤرخ في  337يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  581قػػرار رقـ  -
 253 ..........................................................يريجبرج بوعر لدى جامعة الحقوؽ والعمـو السياسية المكونة لكمية  األقساـ

 إنشاء والمتضمف 2012أكتوبر  11المؤرخ في  335يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  582قػػرار رقـ  -
 254 .........................................................................برج بوعريريجلدى جامعة اآلداب والمغات المكونة لكمية  األقساـ

 إنشاء والمتضمف 2012أكتوبر  11المؤرخ في  339يتمـ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  583قػػرار رقـ  -
 255 ...................................................................برج بوعريريجلدى جامعة العمـو والتكنولوجيا المكونة لكمية  األقساـ

إنشاء والمتضمف  2010فيفري  24المؤرخ في  53يتمـ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  584قػػرار رقـ  -
 256 ..................................................................المسيمةلدى جامعة  تسيير التقنيات الحضريةاألقساـ المكونة لمعيد 

 257 ...لدى المركز الجامعي بأفمو يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العمـو ،2022مػاي  25مؤرخ في  585قػػرار رقـ  -
والمتضمف  2020المؤرخ في أوؿ فيفري  46يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  586قػػرار رقـ  -

 257 ..................................................................................إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة
تعييف أعضاء  المتضمف 2021أوت  5المؤرخ في  910يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  587قػػرار رقـ  -

تنسيقيا وترقيتيا و  المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 258 ...................................................................................................الصحة وعموـ األحياء وتقييميا في مجاالت

تعييف أعضاء  المتضمف 2021أوت  5المؤرخ في  911يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  588قػػرار رقـ  -
لمجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا ا

 259 ...........................................................................................القانوف، االقتصاد والمجتمع وتقييميا في مجاالت
تعييف أعضاء  المتضمف 2021أوت  5المؤرخ في  912يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  25ؤرخ في م 589قػػرار رقـ  -

المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا 
 261 ....................................................................................................المواد األولية والطاقة وتقييميا في مجاالت

تعييف أعضاء  المتضمف 2021أوت  5المؤرخ في  913يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  590قػػرار رقـ  -
نسيقيا وترقيتيا المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وت

 262 ...............................................................................................العموـ اإلنسانية والتاريخوتقييميا في مجاالت 
تعييف المتضمف  2021سبتمبر  14المؤرخ في  940يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  591قػػرار رقـ  -

ضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا أع
 263 .............................................................................الفالحة، الموارد المائية والصيد البحري وتقييميا في مجاالت 

تعييف المتضمف  2021أكتوبر  11المؤرخ في  1107، يعدؿ القرار رقـ 2022مػاي  25مؤرخ في  592قػػرار رقـ  -
وتنسيقيا وترقيتيا  والتطوير التكنولوجيأعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 

 264 ................................................................يةالسكف، التعمير، البناء، النقل واألشغاؿ العموموتقييميا في مجاالت 
يتضمف إنشاء القسـ المكوف لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية لدى ، 2022مػاي  25مؤرخ في  593قػػرار رقـ  -

 266 .........................................................................................................................................جامعة سكيكدة
والمتضمف  2015جويمية  16المؤرخ في  462يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  594قػػرار رقـ  -

 266 ......................................................................2إنشاء األقساـ المكونة لكمية المغات األجنبية لدى جامعة الجزائر
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والمتضمف  2010فيفري  24المؤرخ في  47يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  595قػػرار رقـ  -
 267 ...................................................................................إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ لدى جامعة تيارت

والمتضمف إنشاء  2010فيفري  24المؤرخ في  46يتمـ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  596قػػرار رقـ  -
 268 ...............................................األقساـ المكونة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة تيارت

والمتضمف  2010فيفري  24المؤرخ في  42يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022مػاي  25رخ في مؤ  597قػػرار رقـ  -
 269 ..........................................................................إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة تيارت

والمتضمف  2010فيفري  24المؤرخ في  43يتمـ القرار رقـ يعدؿ و  ،2022مػاي  25مؤرخ في  598قػػرار رقـ  -
 270 ..................................................................إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة والحياة لدى جامعة تيارت

والمتضمف  2012ديسمبر  27ي المؤرخ ف 804يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  599قػػرار رقـ  -
 271 .......................................................................إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة أدرار

شاء والمتضمف إن 2012ديسمبر  27المؤرخ في  802يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  600قػػرار رقـ  -
 271 ......................................................................األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لدى جامعة أدرار

 إنشاء والمتضمف 2012أكتوبر  11المؤرخ في  336يتمـ القرار رقـ  ،2022مػاي  25مؤرخ في  601قػػرار رقـ  -
 272 ......................................................برج بوعريريجلدى جامعة العموـ االجتماعية واإلنسانية  المكونة لكمية األقساـ

العمـو والتقنيات التطبيقية  معيد يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022مػاي  25مؤرخ في  602قػػرار رقـ  -
 273 ..............................................................................................................................1لدى جامعة قسنطينة

معيد التغذية والتغذي  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022مػاي  25مؤرخ في  603قػػرار رقـ  -
 274 .........................................................................1والتكنولوجيات الفالحية الغذائية لدى جامعة قسنطينة

 276 ...........يحدد مدونة مياديف التكويف لمحصوؿ عمى شيادات التعميـ العالي ،2022مػاي  30مؤرخ في  605قػػرار رقـ  -
ألمير عبد القادر ا  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2022مػاي  30مؤرخ في  606قػػرار رقـ  -

 277 .......................................................................................................................................لمعموـ اإلسالمية
 279 ....................ايةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرد ،2022مػاي  30مؤرخ في  607قػػرار رقـ  -
الذي يحدد القائمة  2021جانفي  10المؤرخ في  33يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  30مؤرخ في  608قػػرار رقـ  -

 280 ..................................................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة
الذي يحدد القائمة  2019جواف  18المؤرخ في  942يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  30مؤرخ في  609قػػرار رقـ  -

 282 ....................................................................................................بشار اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة  2021أفريل  26المؤرخ في  445يعدؿ قرار رقـ  ،2022مػاي  30مؤرخ في  610قػػرار رقـ  -

 283 ..........................................................مركز البحث في العموـ اإلسالمية والحضارة  االسمية ألعضاء مجمس إدارة
الحقوؽ والعمـو السياسية  ائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كميةيحدد الق ،2022مػاي  31مؤرخ في  611قػػرار رقـ  -

 284 .....................................................................................................................................لدى جامعة تيارت
زيع الممثميف المنتخبيف عف األساتذة الباحثيف ضمف يحدد مقاييس تو  ،2022جواف  01مؤرخ في  612قػػرار رقـ  -

 286 ..........................................................................................مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في الرياضيات
خبيف عف األساتذة الباحثيف ضمف يحدد مقاييس توزيع الممثميف المنت ،2022جواف  01مؤرخ في  613قػػرار رقـ  -

 286 ....................................................................................مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمذكاء االصطناعي
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التأىيل  لمحصوؿ عمى (2الدورة الثانية ) يتضمف اإلعالف عف نتائج ،2022جواف  01مؤرخ في  616قػػرار رقـ  -
 287 .................................................................................................................................................الجامعي

ي يحدد الذ 2020المؤرخ في أوؿ ديسمبر  960يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022جواف  02مؤرخ في  617قػػرار رقـ  -
 288 ........................................................ القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو )والية األغواط(

 290 ...............3يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة ،2022جواف  05مؤرخ في  618قػػرار رقـ  -
 292 ....................يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي ،2022جواف  05مؤرخ في  619قػػرار رقـ  -
 293 .................1البميدة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ،2022جواف  05مؤرخ في  620قػػرار رقـ  -
الذي يحدد ، 2015ديسمبر سنة  7المؤّرخ في  1220رار رقـ يعدؿ الق ،2022جواف  06مؤرخ في  621قػػرار رقـ  -

 295 .................................................................تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد  2019سبتمبر  24 المؤّرخ في 1599يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  06مؤرخ في  622قػػرار رقـ  -

-بجامعة عبػاس لغػرور القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسية بكّمية اآلداب والّمغات
 296 ...................................................................................................................................................خنشمػة

الذي يحّدد  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1601يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  06مؤرخ في  623قػػرار رقـ  -
 297 ................................خنشمػة-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة اآلداب والّمغػات بجامعة عبػاس لغػرور

الذي يحّدد  2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1628يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  06مؤرخ في  624قػػرار رقـ  -
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية بكّمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة عبػاس 

 298 ........................................................................................................................................خنشمػة-لغػرور
الذي يحّدد  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1611يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  06مؤرخ في  625قػػرار رقـ  -

 300 ......................خنشمػة-ػة والحيػاة بجامعة عبػاس لغػرورالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة عمػـو الطبيع
يحّدد القائمة  2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1630يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  06مؤرخ في  626قػػرار رقـ  -

 301 ........................خنشمػة-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة عبػاس لغػرور
الذي يحّدد  2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1636يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  06مؤرخ في  627قػػرار رقـ  -

 302 ..........................خنشمػة-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػـو والّتكنولوجيػا بجامعة عبػاس لغػرور
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب  ،2022جواف  06مؤرخ في  628قػػرار رقـ  -

 304 ...............................................................................بسكرة -اإلنجميزي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر
لقسـ المغة واألدب الفرنسي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  06مؤرخ في  629قػػرار رقـ  -

 305 ..............................................................................................بسكرة-بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر
المالية  ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـويحدد الق ،2022جواف  06مؤرخ في  630قػػرار رقـ  -

 306 .............................ورقمػة-والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح
العمـو االقتصادية  لكميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  ،2022جواف  06مؤرخ في  631قػػرار رقـ  -

 307 ..........................................................................ورقمػة -والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة قاصدي مرباح
قة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الدقي ،2022جواف  06مؤرخ في  632قػػرار رقـ  -

 309 ..................................................................................................................بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػشار
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بي لقسـ المغة واألدب العر  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  06مؤرخ في  633قػػرار رقـ  -
 310 ..................................................................................................................بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػشار

لممدرسة العميا لالقتصاد  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  06مؤرخ في  634قػػرار رقـ  -
 311 ...................................................................................................................................................بوىراف

ذة لممدرسة العميا لألسات يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  06مؤرخ في  635قػػرار رقـ  -
 313 ....................................................................................................................................المسيمة-ببوسعادة

الذي يحػدد القائمة  2019ماي  22المؤّرخ في  753يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  06مؤرخ في  636قػػرار رقـ  -
 314 ............................................................النعامة-سمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي أحمداال

يحدد القائمة الذي  2021أفريل  26المؤرخ في  444 يعدؿ القرار رقـ ،2022جواف  06مؤرخ في  637قػػرار رقـ  -
 316 .....................................................جامعة غردايةلدى الجتماعية واإلنسانية العموـ ااإلسمية ألعضاء مجمس كمية 

كمية اآلداب والفنوف لدى جامعة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022جواف  06مؤرخ في  638قػػرار رقـ  -
 317 ...................................................................................................................................................الشمف

 319 ...................2وىراف يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2022جواف  07مؤرخ في  639قػػرار رقـ  -
 320 .................1سطيف مية ألعضاء مجمس إدارة جامعةيحدد القائمة اإلس ،2022جواف  07مؤرخ في  640قػػرار رقـ  -
 322 .....................تيارت يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2022جواف  07مؤرخ في  641قػػرار رقـ  -
قائمة الذي يحدد ال 2013مارس  13المؤرخ في  136يعدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  07مؤرخ في  642قػػرار رقـ  -

 323 ..................................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة
الذي يحدد القائمة  2022مارس  28المؤرخ في   436يعدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  11مؤرخ في  643قػػرار رقـ  -

 324 ...........................................ء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىرافاالسمية ألعضا
الذي يحدد القائمة  2020ماي  28المؤرخ في  312يعدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  11مؤرخ في  644قػػرار رقـ  -

 325 ...................................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية
 327 ....................البويرة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2022جواف  11مؤرخ في  645قػػرار رقـ  -
الذي يحدد  2019ديسمبر  10المؤرخ في  1980يعدؿ القرار رقـ  2022جواف  13في  مؤرخ 646قػػرار رقـ  -

 329 ..................................القائمة االسمية ألعضاء الندوة الوطنية لممؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي
نوف لدى اآلداب والمغات والف يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022جواف  13مؤرخ في  647قػػرار رقـ  -

 332 ................................................................................................................................جامعة سيدي بمعباس
 334 ...........خميس مميانة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2022جواف  14مؤرخ في  648قػػرار رقـ  -
الذي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا  ،2022جواف  14مؤرخ في  649قػػرار رقـ  -

 335 ......................................................................................................................................لألساتذة بسطيف
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المػدنية  ،2022جواف  14مؤرخ في  650ػػرار رقـ ق -

 336 .....................................وىراف-بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
المحّدد لمقائمة  2020أكتوبر  08المؤرخ في  738يعّدؿ القرار رقـ  ،2022ف جوا 14مؤرخ في  651قػػرار رقـ  -

 338 ..............................................بومػرداس-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمحمػد بوقػرة
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المحدد لمقائمة  2020أكتوبر  08رخ في المؤ  743يعدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  14مؤرخ في  652قػػرار رقـ  -
 339 .......بومرداس-االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ىندسػة األنظمػة الكيػربػائية بكمية التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة

 لمعيد الترجمة بجامعة المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2022جواف  14مؤرخ في  654قػػرار رقـ  -
 341 ............................................................................................................................1وىػراف -حمػد بػف بػمةأ

لقسـ اليندسة الكيربائية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  655قػػرار رقـ  -
 342 .............................................................................................المسيمة-كمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼب

لقسـ اإللكترونيؾ بكمية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  656قػػرار رقـ  -
 343 .....................................................................................................المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼالتكنولوجيا 

لقسـ اليندسة الميكانيكية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  657قػػرار رقـ  -
 344 .............................................................................................المسيمة-جامعة دمحم بوضياؼبكمية التكنولوجيا ب

لقسـ اليندسة المدنية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  658قػػرار رقـ  -
 345 .............................................................................................المسيمة-ضياؼبكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بو 

لقسـ الرّي بكمية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  659قػػرار رقـ  -
 346 .....................................................................................................المسيمة-التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ

لكمية التكنولوجيا بجامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  14مؤرخ في  660قػػرار رقـ  -
 347 ...............................................................................................................................المسيمة-دمحم بوضياؼ

لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  661قػػرار رقـ  -
 349 ..................................................................................المسيمة-الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم بوضياؼ

يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية  ،2022جواف  14مؤرخ في  662قػػرار رقـ  -
 350 ..................................................................................المسيمة-الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم بوضياؼ

لكمية الرياضيات واإلعالـ  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  14مؤرخ في  663قػػرار رقـ  -
 352 ............................................................................................................المسيمة-اآللي بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ عمـو الطبيعة والحياة  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  664قػػرار رقـ  -
 353 ..................................................................................................المسيمة-بكمية العمػػػـو بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ الفيزياء بكمية العمػػػوـ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  665قػػرار رقـ  -
 354 ....................................................................................................................المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ الكيمياء بكمية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  666قػػرار رقـ  -
 355 ..........................................................................................................المسيمة-العمػػػـو بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ الميكروبيولوجيا  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  667قػػرار رقـ  -
 356 .........................................................................المسيمة -والكيمياء الحيوية بكمية العمػػػـو بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ العمـو الفالحية بكمية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  668قػػرار رقـ  -
 357 ..........................................................................................................المسيمة-العمػػػـو بجامعة دمحم بوضياؼ

لكمية العمػػػػـو بجامعة دمحم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  14مؤرخ في  669قػػرار رقـ  -
 359 ....................................................................................................................................المسيمة-بوضياؼ
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لقسـ العمـو اإلسالمية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  670قػػرار رقـ  -
 360 ......................................................................المسيمة-بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ التاريخ بكمية العموـ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  671قػػرار رقـ  -
 361 ......................................................................................المسيمة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ الفمسفة بكمية العموـ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  672قـ قػػرار ر  -
 363 ......................................................................................المسيمة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ عمـو اإلعالـ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14في  مؤرخ 673قػػرار رقـ  -
 364 .........................................................المسيمة-واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

قائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية يحّدد ال ،2022جواف  14مؤرخ في  674قػػرار رقـ  -
 365 ..............................................................................المسيمة-العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ عمـ النفس بكمية  ألعضاء الّمجنة العمميةيحّدد القائمة االسمية  ،2022جواف  14مؤرخ في  675قػػرار رقـ  -
 366 ..............................................................................المسيمة-العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

لكمية العمـو اإلنسانية  مييحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم ،2022جواف  14مؤرخ في  676قػػرار رقـ  -
 367 ...................................................................................................المسيمة-واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

ـ التسيير بكمية يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمو  ،2022جواف  14مؤرخ في  677قػػرار رقـ  -
 369 ...........................................................المسيمة-العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ

يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية  ،2022جواف  14مؤرخ في  678قػػرار رقـ  -
 370 ...................................................المسيمة-العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ بكمية

العمـو المالية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ ،2022جواف  14مؤرخ في  679قػػرار رقـ  -
 372 .....................................المسيمة-ية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼوالمحاسبة بكمية العموـ االقتصاد

العمـو التجارية بكمية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ ،2022جواف  14مؤرخ في  680قػػرار رقـ  -
 373 ...........................................................المسيمة-بوضياؼالعموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم 

لكمية العمـو االقتصادية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  14مؤرخ في  681قػػرار رقـ  -
 374 ...................................................................................المسيمة-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ المغة واألدب العربي  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  682قػػرار رقـ  -
 376 ........................................................................................المسيمة-بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ اآلداب والمغة  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  683قػػرار رقـ  -
 377 ............................................................................المسيمة-الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ اآلداب والمغة  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  684قػػرار رقـ  -
 378 ..........................................................................المسيمة-اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ

لكمية اآلداب والمغات  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  14مؤرخ في  685قػػرار رقـ  -
 379 ....................................................................................................................المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ

لقسـ الحقوؽ بكمية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  686رار رقـ قػػ -
 381 ..................................................................................المسيمة-الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم بوضياؼ
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لقسـ العمـو السياسية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022جواف  14مؤرخ في  687قػػرار رقـ  -
 382 ..........................................................................المسيمة-بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم بوضياؼ

لكمية الحقوؽ والعموـ  قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد ال ،2022جواف  14مؤرخ في  688قػػرار رقـ  -
 383 .......................................................................................................المسيمة-السياسية بجامعة دمحم بوضياؼ

تسيير التقنيات  لمعيد المجمس العممي عضاءيحدد القائمة االسمية أل ،2022جواف  14مؤرخ في  689قػػرار رقـ  -
 384 .......................................................................................................المسيمة-دمحم بوضياؼ بجامعة الحضرية

عمـو وتقنيات  لمعيد مميالمجمس الع يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2022جواف  14مؤرخ في  690قػػرار رقـ  -
 386 ...............................................................................المسيمة-دمحم بوضياؼ بجامعة النشاطات البدنية والرياضية

-اؼلجامعة دمحم بوضي يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  14مؤرخ في  691قػػرار رقـ  -
 387 ..................................................................................................................................................المسيمة

لدى مديرية  يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022جواف  14مػؤرخ فػي  35قػػرار رقػـ  -
 389 .............................................................................................................تيزي وزوحسناوة الخدمات الجامعية

مديرية  يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لدى 2022جواف  14مػؤرخ فػي  36قػػرار رقػـ  -
 391 ...........................................................................................................................الخدمات الجامعية الوادي

دى مديرية يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة ل 2022جواف  14مػؤرخ فػي  37قػػرار رقػـ  -
 392 ...........................................................................................................................البميدة الخدمات الجامعية

لدى جامعة سيدي االجتماعية يتضمف حل وتجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2022جواف 15مؤرخ في  38رقـ قػػرار  -
 393 ..................................................................................................................................................بمعباس

يحدد القائمة  ،2021فيفري  22مؤرخ في  199قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022جواف  18مؤرخ في  692قػػرار رقـ  -
 394 .......................................................................................مركز البحث في البيئة ة ألعضاء مجمس إدارةاإلسمي

الذي يحدد  2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982يعدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  18مؤرخ في  693قػػرار رقـ  -
 395 .....................................................المدرسة الوطنية العميا في اإلعالـ اآللي القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

لدى جامعة   يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا ،2022جواف  18مؤرخ في  694قػػرار رقـ  -
 397 ................................................................................................................................................1سطيف

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة  ،2022جواف  19مؤرخ في  695قػػرار رقـ  -
 399 .......................................................................................................................... ببوسعادة )والية المسيمة(

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة  ،2022جواف  19مؤرخ في  696قػػرار رقـ  -
 400 ........................................................................................................................التعميـ التكنولوجي بسكيكدة

بعنواف السنة  يحدد تواريخ اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة ،2022جواف  19مؤرخ في  697قػػرار رقـ  -
 401 ..........................................................................................................................2022-2021الجامعية 

االلتحاؽ بالدراسات الطبية الخاصة )اإلقامة( دورة  يحدد تواريخ مسابقات ،2022جواف  19مؤرخ في  698قػػرار رقـ  -
 402 .......................................................................................................................................2022ديسمبر 

في الّطب والّصيدلة وطب  إمتحانات شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة ،2022جواف  19مؤرخ في  699قػػرار رقـ  -
 403 ..................................................................................................................................................األسناف

 404 ..يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـ لدى المركز الجامعي ببريكة 2022جواف  20مؤرخ في  700قػػرار رقـ  -
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البحث في العموـ  مركز يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2022جواف  20مؤرخ في  701قػػرار رقـ  -
 405 ..............................................................................................................................................الصيدالنية

حث في الفالحة الب يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز ،2022جواف  20مؤرخ في  702قػػرار رقـ  -
 406 ..................................................................................................................................................الرعوية

وطنية العميا المدرسة ال يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2022جواف  20مؤرخ في  703قػػرار رقـ  -
 407 ...................................................................................................................................................لمبيطرة

لوطنية العميا ،  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة ا2022جواف  20مؤرخ في  704قػػرار رقـ  -
 409 ..............................................................................................................................................لممناجمنت

عيػة لػػدى مركز البحث يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػا  2022جواف  21مػؤرخ فػي  39قػػرار رقػـ  -
 410 ......................................................................................................................................عنابة-في البيئة

 411 ..ػمػػاعيػة لػدى جامعة الطارؼيتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجت 2022جواف  21مػؤرخ فػي  40قػػرار رقػـ  -
 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى المدرسة العميا 2022جواف  21مػؤرخ فػي  41قػػرار رقػـ  -

 412 .............................................................................................................................تممساف- إلدارة األعماؿ
يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى المدرسة العميا  2022جواف  21مػؤرخ فػي  42قػػرار رقػـ  -

 413 ......................................................................................................................الجزائر -في العموـ التطبيقية
 414 ...3لػدى جامعة الجزائر يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022جواف  21مػؤرخ فػي  43قػػرار رقػـ  -
مركز البحث  يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى 2022جواف  21مػؤرخ فػي  44قػػرار رقػـ  -

 415 ...........................................................................................................العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة
 المدرسة الوطنية المتعددة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2022جواف  25مؤرخ في  706قػػرار رقـ  -

 416 ........................................................................................................................................التقنيات بوىراف
الذي يحدد القائمة  2022إأفريل  04المؤرخ في  449يعدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  25مؤرخ في  707قػػرار رقـ  -

 418 ..........................................................................السمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىرافا
( لمحصوؿ عمى التأىيل 2الدورة الثانية ) يتضمف اإلعالف عف نتائج ،2022جواف  25مؤرخ في  708قػػرار رقـ  -

 419 ...............................................................................................................................الجامعي، بعد الطعوف 
لقسـ طب األسناف بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  26مؤرخ في  709قػػرار رقـ  -

 420 .....................................................................................................3سنطينةق-الطػػػػب بجامعة صالح بوبنيدر
لقسـ الطػػػػب بكمية الطػػػػب  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  26مؤرخ في  710قػػرار رقـ  -

 421 ...............................................................................................................3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر
لقسـ الصيدلة بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  26مؤرخ في  711قػػرار رقـ  -

 422 .....................................................................................................3قسنطينة-الطػػػػب بجامعة صالح بوبنيدر
بكمية الطػػػب بجامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  26مؤرخ في  712قػػرار رقـ  -

 424 ..........................................................................................................................3قسنطينة-صالح بوبنيدر
لقسـ العالقات الدولية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  26مؤرخ في  713قػػرار رقـ  -

 425 .................................................................................3قسنطينة-بكمية العمـو السياسية بجامعة صالح بوبنيدر
لقسـ التنظيـ اإلداري  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  26مؤرخ في  714قػػرار رقـ  -

 426 ...................................................................3قسنطينة-والسياسي بكمية العمـو السياسية بجامعة صالح بوبنيدر
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بكمية العمـو السياسية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  26مؤرخ في  715قػػرار رقـ  -
 427 ...............................................................................................................3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر

بكمية الفنوف والثقافة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  26مؤرخ في  716قػػرار رقـ  -
 429 ...............................................................................................................3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر

-يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة صالح بوبنيدر ،2022جواف  26مؤرخ في  717قػػرار رقـ  -
 430 ..............................................................................................................................................3قسنطينة

لقسـ إدارة المشاريع بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  26مؤرخ في  718قػػرار رقـ  -
 432 ..........................................................................3قسنطينة-اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر

لقسـ التعمير بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  26مؤرخ في  719قػػرار رقـ  -
 433 ..........................................................................3قسنطينة-اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية  ،2022جواف  26مؤرخ في  720قػػرار رقـ  -
 434 ..................................................................3قسنطينة-بكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر

بكمية اليندسة المعمارية  عضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية أل ،2022جواف  26مؤرخ في  721قػػرار رقـ  -
 435 ...................................................................................................3قسنطينة-والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر

لقسـ اليندسة الصيدالنية  لعمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا ،2022جواف  26مؤرخ في  722قػػرار رقـ  -
 437 ..................................................................................3قسنطينة-بكمية ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر

الكيميائية  لقسـ اليندسة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  26مؤرخ في  723قػػرار رقـ  -
 438 ..................................................................................3قسنطينة-بكمية ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر

لقسـ ىندسة البيئة بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  26مؤرخ في  724قػػرار رقـ  -
 439 ..........................................................................................3قسنطينة-لطرائق بجامعة صالح بوبنيدرىندسة ا

لقسـ ىندسة الطرائق بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جواف  26مؤرخ في  725قػػرار رقـ  -
 440 ..........................................................................................3قسنطينة-لح بوبنيدرىندسة الطرائق بجامعة صا

بكمية ىندسة الطرائق  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  26مؤرخ في  726قػػرار رقـ  -
 441 ...............................................................................................................3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات  ،2022جواف  26مؤرخ في  727قػػرار رقـ  -
 443 .......................................3قسنطينة-صالح بوبنيدر العامة بكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة

الصحافة المكتوبة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ،2022جواف  26مؤرخ في  728قػػرار رقـ  -
 444 .................................................3قسنطينة-بكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

بكمية عمـو اإلعالـ  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جواف  26مؤرخ في  729قػػرار رقـ  -
 445 ..........................................................................3قسنطينة-واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

لمعيد تسيير التقنيات  المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2022جواف  26مؤرخ في  730قػػرار رقـ  -
 446 ..................................................................................................3قسنطينة-صالح بوبنيدر الحضرية بجامعة

 448 ............في مرحمة التدرج في الطب الخامسةيحدد برنامج التعميـ لمسنة  ،2022جواف  26مؤرخ في  731قػػرار رقـ  -
يحدد القائمة الذي  2022جواف  07المؤرخ في  639يعدؿ القػػرار رقـ  ،2022جواف  27مؤرخ في  732قػػرار رقـ  -

 450 .................................................................................................2وىراف االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
يحدد  الذي 2020ديسمبر  16مؤرخ في ال 997قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022جواف  27مؤرخ في  733قػػرار رقـ  -

 451 ......................................................................................2البميدة القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   20   

 

 

 452 ........................لمجنة الجامعية الوطنية تشكيمة الفروع المختصة ، يحدد2022جواف  27مؤرخ في  734قػػرار رقـ  -
لقائمة الذي يحدد ا 2019 أفريل 14المؤرخ في  338يعدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  27مؤرخ في  735قػػرار رقـ  -

 453 .................................................................التكنولوجيات المتطورةمركز تنمية العممي لمجمس الاالسمية ألعضاء 
، والمتضمف 2017أبريل سنة  4المؤّرخ في  371يعدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  28مؤرخ في  736قػػرار رقـ  -

 454 ....................................الوطنية لشعبة طب األسناف ويحدد صالحياتيا وتشكيمتيا وسيرىا إنشاء المجنة البيداغوجية
 456 ..لػدى جامعة بومرداس يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022جواف  29مػؤرخ فػي  45قػػرار رقػـ  -
 ف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى المدرسة العميايتػضمػ 2022جواف  29مػؤرخ فػي  46قػػرار رقػـ  -

 457 .......................................................................................................................................لإلقتصاد بوىراف
يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى جامعة التكويف  2022جواف  29مػؤرخ فػي  47قػػرار رقػـ  -

 458 ................................................................................................................................................المتواصل
-  

 

 اشتـــــــدراك
يتضّمف تأىيػل مؤّسسػات الّتعميػـ العالػي لضماف الّتكويػف لنيػل شيػادة  ،2022جانفي  13مؤرخ في  033رقـ  قػػرار -

 460 ................................2022-2021ويحػّدد عػدد المقاعد البيداغوجية المفتوحػة بعنػواف الّسنػة الجامعيػة  الّدكتػوراه
 

IV- ـــرراتــــــقــــــــــمالــــ  
، يتضمف وضع جزء مف ىياكل كمية الطب بالزيانية ببف عكنوف، تحت 2022أفريل  04مؤرخ في  141مقػػرر رقـ  -

 512 .......................................................................................................1تصرؼ  كمية الصيدلة جامعة الجزائر
تحت تصرؼ مركز  ،3، يتضمف وضع جناح مف ىياكل جامعة قسنطينة2022أفريل  12مؤرخ في  151مقػػرر رقـ  -

 513 ...........................................................................................................................البحث في تييئة اإلقميـ
عف تنفيذ  تشكيمة لجنة التسوية الوّدية لمنزاعات الناجمة ، يتضمف2022واف ج 18مؤرخ في  275مقػػرر رقـ  -

 514 ..................................................................................الصفقات العمومية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
إنشاء المؤسسات الفرعية  المجنة المكمفة بدراسة طمباتيحدد تشكيمة  ،2022جواف  18مؤرخ في  276مقػػرر رقـ  -

 515 ................................................................................................لدى مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي
لوزارة التعميـ العالي  وتقييـ العروضيحدد تشكيمة لجنة فتح األظرفة ، 2022جواف  20مؤّرخ في  278 رقـمقػػرر  -

 516 ......................................................................................................................................والبحث العممي
 

V- املـنــــــاشيـــــــــر 
 المؤرخ في 01لممنشور رقـ  المتّمـ 2022جواف  07 الموافق 1443ذو القعدة  08 مؤرخ في  03منشور رقـ  -

 المتعمق بالتسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا 2022مارس سنة  31الموافق  1443شعباف عاـ  28
 519 .....................................................................................................2023-2022بعنواف السنة الجامعية 

رقـ  المعدؿ والمتمـ لممنشور 2022جويمية سنة  06الموافق  1443ذو الحجة عاـ  07مؤرخ في  04منشور رقـ  -
المتعّمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة  2022مارس  31الموافق  1443شعباف  28المؤرخ في  01

 07الموافق  1443ذو القعدة  08المؤرخ في  03والمنشور رقـ  2023-2022ة بعنواف السنة الجامعي البكالوريا
 525 ........................................................................................................................................2022 جواف

 

VIةـــــــرديـــفـــال والــمـقــــررات راراتـــــــقـــال - 
 531 ..................................................................................... الثالثي الثاني ةػػػػػػرديػػػػف راراتػػػػػػػق 
 534 ..................................................................................... الثالثي الثاني ةػػػػػػرديػػػػف مػػقػػػررات 
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 املدزطت إوشاء ًخضمً، 2222أبسيل طىت  24ىافم امل 2441 عام زمضان 13 في مؤّزخ 262-22 زكم جىفيري مسطىم 

 .''دازاللسآن'' إلاطالميت للعلىم العليا الىطىيت

 البحث سهصم إوشاء ًخضمً، 2222أبسيل طىت  24املىافم  2441 عام زمضان 13 في مؤّزخ 163-22 زكم جىفيري مسطىم 

 .الحضازاث وحىاز الدًييت العلىم في

 21-21( ص2022أبريل  20الصادرة بتاريخ  28)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الىطىيت املعـاهـد مهــام ًحـدد، 2222 طىتماي  22 ملىافم 2441 عام شىال 24 في مؤّزخ 221-22 زكم جىفيري مسطىم 

 ا.وطيره وجىظيمها لللابالث العالي للخيىيً

 22( ص2022مايو  31الصادرة بتاريخ  37)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الدزاطاث هظـــــام ًحـــّدد ،2222جىان طىت  2 ملىافــــما 2441 عام اللعدةذي  2 في ؤّزخم 222-22 زكم جىفيري مسطىم 

 .العالي الخعليم شهـاداث على للحصىل  والخيىيً

 4( ص2022جواف  8الصادرة بتاريخ  39)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 املعاهد مهام حدد، 2222ً طـــىت ىانج 24 ملىافــما 2441 عام ــعـــدةالـل ذي 24 فـي ـــؤّزخم 222-22 زكـــم جىفيري مــسطـــىم 

 .وطيرها وجىظيمهـا الطبي، شبــه العــالي للخىــىيــً الىطىيــت

 24( ص2022جواف  16الصادرة بتاريخ  41)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مشترهت للبحث  ، ًخضمً إوشاء مصلحت2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21 كساز وشازي مشترن مؤّزخ في

 .حظّمى "الحاضىت" لدي جامعت مظخغاهم

 ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21مؤّزخ في  كساز وشازي مشترن ،

 .حظّمى "الحاضىت" لدي جامعت غسداًت

  ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في ،

 .حظّمى "الحاضىت" لدي جامعت معظىس

  ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21وشازي مشترن مؤّزخ في كساز ،

 .2حظّمى "الحاضىت" لدي جامعت باجىت

  ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في ،

 .لجلفتحظّمى "الحاضىت" لدي جامعت ا

  ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في ،

 .حظّمى "الحاضىت" لدي جامعت بظىسة

  ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في ،

 .لدي جامعت بجاًتحظّمى "الحاضىت" 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2022/A2022028.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2022/A2022028.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2022/A2022037.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2022/A2022037.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2022/A2022039.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2022/A2022039.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2022/A2022041.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2022/A2022041.pdf
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  ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في ،

 .حظّمى "الحاضىت" لدي جامعت طيدي بلعباض

  ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في ،

 .حظّمى "الحاضىت" لدي جامعت طىيىدة

  ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في ،

 .حظّمى "الحاضىت" لدي جامعت طىق أهساض

  ت مشترهت للبحث ، ًخضمً إوشاء مصلح2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في

 .حظّمى "الحاضىت" لدي جامعت جيجل

  ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في ،

 .حظّمى "الحاضىت" لدي جامعت البىيسة

  إوشاء مصلحت مشترهت للبحث  ، ًخضم2222ً طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في

 .حظّمى "الحاضىت"  لدي املسهص الجامعي بخيباشة

  ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت للبحث 2222 طىت فيفسي  24 املىافم 2441زجب عام  21كساز وشازي مشترن مؤّزخ في ،

 .حظّمى "الحاضىت"  لدي املسهص الجامعي بالىعامت

 12-12ص (2202 أبريل 06الصادرة بتاريخ  23)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ًحدد الخىظيم إلادازي للمدزطت 2222طىت فبراًس  22املىافم  2441زجب عام  21 كساز وشازي مشترن مؤزخ في ،

 .الىطىيت العليا في السياضياث وطبيعت مصالحها الخلىيت وجىظيمها

 ًحدد الخىظيم إلادازي للمدزطت 2222فبراًس طىت  22املىافم  2441زجب عام  21 كساز وشازي مشترن مؤزخ في ،

 ظيمها.الىطىيت العليا للرواء الاصطىاعي وطبيعت مصالحها الخلىيت وجى

 14-11( ص2022أبريل  10الصادرة بتاريخ  42)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ًخضمً إوشاء مصلحت مشترهت 2222 طىت مازض 21 املىافم 2441عام  شعبان 26شترن مؤّزخ في كساز وشازي م ،

 .البحث في الخىىىلىجياث الصىاعيتمسهص لدي للبحث 

 25ص (2202 مايو 07الصادرة بتاريخ  31)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أطاض على املظابلت أو/و الخىظيف جىظيم إطاز ًحدد، 2222 طىتماي  24 املىافم  2441 عام شىال 21 في ؤّزخم كساز 

هاداث
ّ

 .الباحثين ألاطاجرة ألطالن املىخميت السجب ببعض لاللخحاق الش

 13( ص2022جواف  16الصادرة بتاريخ  41)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 3جامعة الجزائر لدى

 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
  .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415اـ رمضاف ع 15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤّرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتمـ3امعة الجزائرمتضمف إنشاء جوال

 2010يوليو سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  2المؤّرخ في  185-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف تغيير تسمية جامعة دالي ابراىيـ

 2012سنة يوليو  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 

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

عد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وب -
 .العممي

 

 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 .3مذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى جامعة الجزائروال 2012يوليو سنة 

 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي:: 2المادة 
 3جامعة الجزائر، 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
 االقتصاديوف. –عيوف الشركاء االجتما 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
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 ويكمف بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعماؿ ، 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة، تقديـ الدعـ -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
   ،ويكمف بما يأتيفرع صيانة وأمف التجييزات العممية: 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 لتجييزات العممية. ضماف أمف الموقع وا -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الباقي بف زياف                                                                    عبد الرحماف راوية أ.د عبد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 2معة قسنطينةلدى جا

 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤّرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2اء جامعة قسنطينةوالمتضمف إنش

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 

 2013يناير سنة  30الموافق 1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وز 

رة التعميـ العالي والبحث وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزا -
 .العممي
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 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12المادة  تطبيقا ألحكاـ المادة األولى:
 .2والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى جامعة قسنطينة  2012يوليو سنة 

 ه، كاآلتي:تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعال :2المادة 
 2جامعة قسنطينة، 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف.–الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتيفرع ىندسة إدارة األعماؿ: 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 اعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو،مس -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة، -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
 ويكمف بما يأتيت العممية، فرع صيانة وأمف التجييزا: 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   بحث العمميوزير التعميـ العالي وال

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                    عبد الرحماف راوية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 3لدى جامعة قسنطينة
 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .المعّدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤّرخ في  402-11ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -
 .، المعّدؿ3والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12عممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث ال

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

لعممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث ا -
 .العممي

 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
 .3دى جامعة قسنطينةوالمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة ل 2012يوليو سنة 

 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: :2المادة 
 3جامعة قسنطينة، 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2ف اثنيف )تتكوف الحاضنة مف فرعي :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتيفرع ىندسة إدارة األعماؿ: 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 يل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة،تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمو  -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
  ،ويكمف بما يأتيفرع صيانة وأمف التجييزات العممية: 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الج :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 عبد الرحماف راوية                                أ.د عبد الباقي بف زياف                                    
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   29   

 

 

 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا

 

 لية،إف وزير الما
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

الذي  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21 المؤّرخ في 210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .يتعمق بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ي القعدة عاـ ذ 26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419ـ عاـ محر  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .اصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 

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

وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .العممي

 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  ألولى:المادة ا
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى جامعة ىواري بومديف  2012يوليو سنة 

 لمعمـو والتكنولوجيا.
 نسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي:تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بال :2المادة 

 ،جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،يكمف بما يأتيو فرع ىندسة إدارة األعماؿ: 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
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 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة، -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
  ،ويكمف بما يأتيفرع صيانة وأمف التجييزات العممية: 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  راطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمق :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 حماف راويةأ.د عبد الباقي بف زياف                                                                    عبد الر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 1لدى جامعة وىراف
 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

الذي  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 1يتعمق بتنظيـ جامعة وىراف

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ة والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمي

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433عاـ  رمضاف 2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 

 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير التعم

وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .العممي
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 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 21وافق الم 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 .1والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى جامعة وىراف  2012يوليو سنة 

 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: :2المادة 
 1جامعة وىراف، 
 ولوجية،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكن 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتيفرع ىندسة إدارة األعماؿ: 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في ا -  لمدى البعيد،انتقاء وا 
 تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة، -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
  ،ويكمف بما يأتيفرع صيانة وأمف التجييزات العممية: 
 نة، صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاض -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                    عبد الرحماف راوية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تسّمى "الحاضنة" يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 2لدى جامعة البميدة
 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
  .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .سيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا و 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2012و سنة يولي 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 

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

أبريل سنة  15الموافق  1434الثانية عاـ  جمادى 4المؤّرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  2013

وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .العممي

 رافُيػقػػػػػرّ 
 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

 .2والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى جامعة البميدة  2012يوليو سنة 
 ة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي:تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضن :2المادة 

  2جامعة البميدة، 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعماؿ 
 وع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث،استقباؿ ومرافقة مشر  -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة، -
 ؼ الحاضنة. متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طر  -
  ،ويكمف بما يأتي:فرع صيانة وأمف التجييزات العممية 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                    عبد الرحماف راوية
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 لدى جامعة المدية

 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442اـ ذي القعدة ع 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيم 2003

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤّرخ في 11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء جامعة المدية، المعّدؿ والمتّمـ

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة الذي 

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

رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  وبعد االطالع عمى -
 .العممي

 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 شأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى جامعة المدية.والمذكور أعاله، تن 2012يوليو سنة 

 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: :2المادة 
 ،جامعة المدية 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتيفرع ىندسة إدارة األعماؿ: 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
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ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 ي مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة،تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع ف -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
  ،ويكمف بما يأتي:فرع صيانة وأمف التجييزات العممية 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 عبد الرحماف راوية                                                                أ.د عبد الباقي بف زياف    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 ا لمفالحة بالجزائرلدى المدرسة الوطنية العمي
 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021 يوليو سنة 7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415عاـ  رمضاف 15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا

 2008 يوليو سنة 14الموافق 1429رجب عاـ  11مؤّرخ في  219-08رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -
 .والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12ة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة الذي يحّدد مياـ المصالح المشترك

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9رخ في المؤ  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .العممي

 رافُيػقػػػػػرّ 
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 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12اـ المادة تطبيقا ألحك المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العميا  2012يوليو سنة 

 .لمفالحة بالجزائر
 كورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي:تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذ: 2المادة 

 ،المدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالجزائر 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعماؿ 
 ستقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث،ا -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة، -
 سسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة. متابعة تطور المؤ  -
  ،ويكمف بما يأتي:فرع صيانة وأمف التجييزات العممية 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                    عبد الرحماف راوية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 لدى المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ
 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21رقـ  بمقتضى المرسـو الرئاسي -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا
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 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12لمصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة الذي يحّدد مياـ ا

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤّرخ في  89-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .بيعية والحياة بمستغانـ، إلى مدرسة عميا لمفالحةوالمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الط 2017

وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .العممي

 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2في المؤرخ  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العميا لمفالحة  2012يوليو سنة 
 .بمستغانـ

 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: :2المادة 
 بمستغانـ، المدرسة العميا لمفالحة 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعماؿ 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 روع عمى تحقيق فكرتو،مساعدة صاحب المش -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة، -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
  ،مف بما يأتي:ويكفرع صيانة وأمف التجييزات العممية 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                    عبد الرحماف راوية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 مشترؾ مؤّرخ في قرار وزاري 
 لدى المدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر

 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3وافق الم 1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة  الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي

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

 2016يونيو سنة  14وافق الم 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤّرخ في  81-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ي عموـ والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعية والحياة بالجزائر، إلى مدرسة عميا ف 2017

 .التغذية والصناعات الغذائية
وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -

 .العممي
 رافُيػقػػػػػرّ 

 

 21الموافق  1433ـ رمضاف عا 2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العميا في  2012يوليو سنة 

 .عمـو التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر
 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: :2المادة 

  العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر،المدرسة 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعماؿ 
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 ري ذي صمة مباشرة بالبحث،استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكا -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة، -
 ة. متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضن -
  ،ويكمف بما يأتي:فرع صيانة وأمف التجييزات العممية 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                    عبد الرحماف راوية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 لدى مدرسة الدراسات العميا التجارية بالقميعة
 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021 يوليو سنة 7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26في  المؤرخ 281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6في المؤرخ  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا

 2008 يوليو سنة 14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  223-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ة إلى مدرسة خارج الجامعةوالمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتجار 

 2009أكتوبر سنة  12الموافق  1430شواؿ عاـ  23مؤّرخ في  330-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
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وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .العممي

 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى مدرسة الدراسات العميا  2012يوليو سنة 

 .التجارية بالقميعة
 تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي:تحدد المؤسسات التي  :2المادة 

 ،مدرسة الدراسات العميا التجارية بالقميعة 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ويكمف بما يأتيإدارة األعماؿ، فرع ىندسة: 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 إنشاء المؤسسة، تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
  ،ويكمف بما يأتي:فرع صيانة وأمف التجييزات العممية 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية  :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 عبد الرحماف راوية         أ.د عبد الباقي بف زياف                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت بالقميعة
 

 إف وزير المالية،
 عالي والبحث العممي،ووزير التعميـ ال

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ات وزير الماليةالذي يحّدد صالحي
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 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا

أفريل سنة  09الموافق  1429ـ ربيع الثاني عا 03المؤّرخ في  116-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ 2008

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12يرىا، السّيما المادة الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وس

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

 2016و سنة يوني 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .العممي

 رافُيػقػػػػػرّ 
 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العميا  2012يوليو سنة 
 .لممناجمنت بالقميعة

 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: :2المادة 
 ،المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت بالقميعة 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعماؿ 
 ة مباشرة بالبحث،استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صم -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة، -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
  ويكمف بما يأتي:صيانة وأمف التجييزات العممية، فرع 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   التعميـ العالي والبحث العممي وزير

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                    عبد الرحماف راوية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 لدى المدرسة العميا لمتجارة بالقميعة

 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021 يوليو سنة 7 الموافق 1442عاـ  ذي القعدة 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
  .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا

 2008 يوليو سنة 14الموافق  1429 رجب عاـ 11المؤّرخ في  216-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .ارج الجامعة، المعدؿوالمتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خػ

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

مى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد االطالع ع -
 .العممي

 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العميا لمتجارة والمذكور أعاله،  2012يوليو سنة 

 .بالقميعة
 تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي: :2المادة 

 ،المدرسة العميا لمتجارة بالقميعة 
 وجية،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنول 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعماؿ 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
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 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في الم -  دى البعيد،انتقاء وا 
 تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء المؤسسة، -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
  ،ويكمف بما يأتي:فرع صيانة وأمف التجييزات العممية 
 ، صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                    عبد الرحماف راوية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سّمى "الحاضنة"يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث ت ،2022 جواف 09 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 لدى المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس
 

 إف وزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية

 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 

 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤّرخ في  232-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

وبعد االطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .العممي
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 رافقػػػػػرّ ُيػ 
 

 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العميا لإلعالـ  2012يوليو سنة 

 .اآللي بسيدي بمعباس
 سات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي:تحدد المؤس :2المادة 

 ،المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس 
 ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
  االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف 

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  ،ويكمف بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعماؿ 
 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، -  انتقاء وا 
 يـ إلى غاية إنشاء المؤسسة،تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقت -
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -
  ،ويكمف بما يأتي:فرع صيانة وأمف التجييزات العممية 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،  -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية.  -

  لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية :4المادة 
 

 2022جواف  09 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 عبد الرحماف راوية                    أ.د عبد الباقي بف زياف                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يتضمف إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتكفل بإعداد جرد كمي ، 2022 افجو  23في  مؤرخقرار وزاري مشترؾ 

سة العمومية ذات الطابع اإلداري المسماة وكيفي وتقديري لألمالؾ المنقولة والوسائل والحقوؽ المحّولة مف المؤس
"الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية"  إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري 

 المسماة "الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا"
 

 إف الوزير المالية،
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، والمتضمف 1990الموافق أوؿ ديسمبر سنة  1411جمادى األولى عاف  14المؤرخ في  30-90مقتضى القانوف رقـ ب -
 .قانوف األمالؾ الوطنية، المعدؿ والمتمـ

والمتضمف  2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .، المعدؿتعييف أعضاء الحكومة
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 1991نوفمبر سنة  23الموافق  1412جمادى األولى عاـ  16المؤرخ في  455-91وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .والمتعمق بجرد األمالؾ الوطنية

الذي يحدد  1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .ليةصالحيات وزير الما

الذي يحدد  2012ديسمبر سنة  16الموافق  1434صفر عاـ  2المؤرخ في  427-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة

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

والمتضمف  2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  206-21وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا

والمتضمف حل  2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8لمؤرخ في ا 207-21وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية
 

 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  207-21مف المرسوـ التنفيذي رقـ  3تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتكفل بإعداد جرد كمي  2021مايو سنة 

ذات الطابع اإلداري  العمومية وكيفي وتقديري لألمالؾ المنقولة والوسائل والحقوؽ المحّولة مف المؤسسة
سسة العمومية ذات الطابع المسماة "الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية" إلى المؤ 

 اإلداري والمسماة "الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا" وتدعى في صمب النص "الّمجنة.
مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  207-21مف المرسـو التنفيذي رقـ  3طبقا ألحكاـ المادة  :2المادة 

 ّمجنة بما يأتي:والمذكور أعاله، تكمف ال 2021
  إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري لألمالؾ المنقولة والوسائل والحقوؽ موضوع التحويل المذكور في المادة

 .األولى أعاله، وفقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما
  إعداد حصيمة ختامية حضورية طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما، تتعمق باألمالؾ المنقولة والحقوؽ

اللتزامات والوسائل موضوع الّتحويل وحالة عف قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتمكيا المؤسسة المحّمة أو وا
 التي تحوزىا.

 يوافق عمى الجرد بقرار مشترؾ بيف وزير المالية ووزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 مي أو ممثال عنو المجنة الوزارية المشتركة والتي تتشكل مف:: يترأس األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العم3المادة 

 عف وزارة المالية:
 ممثل وزارة المالية، مدير أمالؾ الدولة لوالية البميدة. :السيد كعبيش يوسف 
 ممثل وزارة المالية، مراقب مالي لدى والية البميدة.     :السيد صابري دمحم 
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 ممي:عف وزارة التعميـ العالي والبحث الع
 السمطة الوصية: -1

 ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. :السيد عزوف نور الديف 
 ممثل مديرية المالية. :السيد بورباس مولود 
 ممثل مديرية الوسائل والممتمكات والعقود. :السيد والي دمحم المختار 
 ممثمة مديرية الموارد البشرية. :موحـو جميمة ةالسيد 

 

 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ اإلجتماعية واإلنسانية: -2
 .السيد األميف العاـ لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية 
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا: -3
 السيد األميف العاـ لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا. 

 

يكمف السادة األميف العاـ لوزارة المالية واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، كل فيما يخصو، : 4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية والنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022جويمية  23حرر بالجزائر في 
 وزير التعميػػػػـ العالػػػي         وزير الماليػػػة                                                                    /ع
 والبحث العممي                                                                                 األميف العاـ  
 عبد الباقي بف زياف                                                                             ب.ج.كسالي   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يتضمف إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتكفل بإعداد جرد كمي ، 2022 افجو  23مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ 
 ؾ المنقولة والوسائل والحقوؽ المحّولة مف المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري المسماةوكيفي وتقديري لألمال 

 العممي والتكنولوجي"  إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الطبيعة والحياةعمـو "الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 "ذية الزراعيةمركز البحث في تكنولوجيات التغالمسماة "

 

 ية،إف الوزير المال
 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، والمتضمف 1990الموافق أوؿ ديسمبر سنة  1411جمادى األولى عاف  14المؤرخ في  30-90بمقتضى القانوف رقـ  -
 .قانوف األمالؾ الوطنية، المعدؿ والمتمـ

والمتضمف  2021ليو سنة يو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

 1991نوفمبر سنة  23الموافق  1412جمادى األولى عاـ  16المؤرخ في  455-91وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .والمتعمق بجرد األمالؾ الوطنية

الذي يحدد  1995راير سنة فب 15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .صالحيات وزير المالية
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الذي يحدد  2012ديسمبر سنة  16الموافق  1434صفر عاـ  2المؤرخ في  427-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة

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

والمتضمف  2019سنة  أبريل 29الموافق  1440عاـ  شعباف 23المؤرخ في  143-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية.

والمتضمف حل  2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  209-21ى المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتض -
 .الطبيعة والحياةالوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو  الوكالة

 

 رافُيػقػػػػػرّ 
 

 20الموافق  1442اـ شواؿ ع 8المؤرخ في  207-21مف المرسوـ التنفيذي رقـ  3تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتكفل بإعداد جرد كمي  2021مايو سنة 

ذات الطابع اإلداري  العمومية وكيفي وتقديري لألمالؾ المنقولة والوسائل والحقوؽ المحّولة مف المؤسسة
العممي " إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع طبيعة والحياةالالمسماة "الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو 

 وتدعى في صمب النص "الّمجنة. "مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعيةالمسماة " والتكنولوجي
مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  207-21مف المرسـو التنفيذي رقـ  3طبقا ألحكاـ المادة  :2المادة 

 والمذكور أعاله، تكمف الّمجنة بما يأتي: 2021
  إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري لألمالؾ المنقولة والوسائل والحقوؽ موضوع التحويل المذكور في المادة

 .األولى أعاله، وفقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما
 ألمالؾ المنقولة والحقوؽ إعداد حصيمة ختامية حضورية طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما، تتعمق با

وااللتزامات والوسائل موضوع الّتحويل وحالة عف قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتمكيا المؤسسة المحّمة أو 
 التي تحوزىا.

 يوافق عمى الجرد بقرار مشترؾ بيف وزير المالية ووزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثال عنو المجنة الوزارية المشتركة والتي تتشكل مف:: يترأس األميف العاـ لوزارة 3المادة 

 عف وزارة المالية:
  بجايةممثل وزارة المالية، مدير أمالؾ الدولة لوالية  :موسوني حميدالسيد. 
  لدى الية مساعد )مصمحة المراقبة الم ممثل وزارة المالية، مراقب مالي :    مصواؼ نور الديفالسيد

 .بجاية(والية 
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 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي:
 السمطة الوصية: -1

 ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. :السيد عزوف نور الديف 
 ممثل مديرية المالية. :السيد بورباس مولود 
 والعقود.ممثل مديرية الوسائل والممتمكات  :السيد والي دمحم المختار 
 ممثمة مديرية الموارد البشرية. :موحـو جميمة ةالسيد 

 

 :الطبيعة والحياةعموـ  الوكالة الموضوعاتية لمبحث في -2
  الطبيعة والحياةعمـو السيد األميف العاـ لموكالة الموضوعاتية لمبحث في. 
 :مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية -3
 في تكنولوجيات التغذية الزراعية مركز البحثالسيد األميف العاـ ل. 

 

يكمف السادة األميف العاـ لوزارة المالية واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، كل فيما يخصو، : 4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية والنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022جويمية  23حرر بالجزائر في 
 وزير التعميػػػػـ العالػػػي         وزير الماليػػػة                                                                    /ع
 لعمميوالبحث ا                                                                                 األميف العاـ  
 عبد الباقي بف زياف                                                                             ب.ج.كسالي   

 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

﴿﴾ 
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 في ميداف سميـ لنيل شيادة الميسانيحدد برنامج التع ،2022 أفريل 02مؤرخ في  445قػػرار رقـ 
عالـ آلي" شعبة "رياضيات" تخصص "رياضيا  لدى الجامعات والمراكز الجامعية " ت"رياضيات وا 

 

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

 .التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف 
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
الذي  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد ص
إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية المتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتويحدد مياميا وتشكيم  لمميداف
لنيل شيادة دي المشترؾ الذي يحدد برنامج التعميـ القاع 2013جويمية  28المؤرخ في  497وبمقتضى القرار رقـ  -

 ."رياضيات وا عالـ آلي"، المعّدؿميسانس في ميداف ال
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "رياضيات  2014جويمية  15المؤرخ في  505وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المعّدؿ وا عالـ" آلي لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
الذي يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014مية جوي 24المؤرخ  645وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الميسانس في ميداف "رياضيات وا عالـ آلي"، فرع "رياضيات"
 10و 9وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف رياضيات وا عالـ آلي، المنعقد بتاريخ  -

   .بجامعة الجمفة 2018ماي 
 ُيػقػػػػػّرر

 "رياضيات"شعبة  برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف "رياضيات وا عالـ آلي" ، يحدد دة األولى:الما
 طبقا لممحق ىذا القرار. "،تتخصص "رياضيا

في  المؤرخ 645 ـوالقرار رق المعّدؿ، 2013 جويمية 28  المؤرخ في 497تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  :2المادة 
 لمذكوريف أعاله.وا 2014جويمية  24
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 

 2022 أفريل 02 فيحرر بالجزائر 
 العممي وزير التعميـ العالي والبحث

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميسانساللنيل شيادة الذي يحّدد برنامج التعميـ  2022أفريل  02المؤرخ في  445ممحق القرار رقـ 
عالـ آلي""ر في ميداف   شعبة "رياضيات" تخصص "رياضيات" ياضيات وا 

 

 :1السداسي 
        

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
صيد 

الر
مل 

معا
ال

 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 14)
 أخرى*

 التقييـنوع 

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 ـ أساسيةوحدة تعمي
 1.1.1الرمز: وت أس 

 11األرصدة: 
 7المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا84 - 00سا3 00سا3 4 6 1تحميل 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 1جبر 

 وحد تعميـ أساسية
 1.1.2الرمز: وت أس 

 11األرصدة: 
 7المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا105 00اس3 30سا1 00سا3 4 6  1الخوارزميات وبنية المعطيات 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 1بنية اآللة 

 وحدة تعميـ منيجية
 1.1الرمز: وت ـ 

 4األرصدة: 
 2المعامل: 

مصطمحات عممية وتعبير كتابي 
 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 شفيي

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 1لغة أجنبية 

 وحدة تعميـ استكشافية
 1.1الرمز: وت إس 

  4األرصدة: 
 2المعامل: 

 لالختيار مادة مف بيف: 
 )ميكانيؾ النقطة( 1فيزياء  -
 إلكترونيؾ ومكونات األنظمة -

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4

     00سا252 00سا357 00سا3 00سا9 30سا13 18 30 1مجموع السداسي 
          

 عمل إضافي* : أخرى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :2السداسي 

 

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
صيد 

الر
مل 

معا
ال

 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع(14 ) 
 أخرى*

 التقييـنوع 

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 1.2.1رمز: وت أس ال

 10األرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 4 6 2تحميل 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 2جبر 

 وحد تعميـ أساسية
 1.2.2الرمز: وت أس 

 10األرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 4 6 2الخوارزميات وبنية المعطيات 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 2بنية اآللة 
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 وحدة تعميـ منيجية
 1.2ت ـ  الرمز: و
 7األرصدة: 
 4المعامل: 

مدخل إلى االحتماالت 
 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3 واإلحصاء الوصفي

 %100  00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 %60 %40 00سا28 00سا42 30سا1 - 30سا1 1 2 أدوات البرمجة لمرياضيات

 وحدة تعميـ أفقية
 1.2الرمز: وت أؼ 

 3األرصدة: 
 2المعامل: 

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3 (عامة  )كيرباء 2فيزياء 

    00سا280 00سا357 00سا3 00سا9 30سا13 18 30  2مجموع السداسي 
 

 عمل إضافي سداسي عف طريق التشاورأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :3السداسي 

        

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
صيد 

الر
مل 

معا
ال

 

الحجـ  الحجـ الساعي األسبوعي
الساعي 
 لمسداسي 

 أخرى*
 التقييـنوع 

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

 مراقبة
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 2.1الرمز: وت أس 

 18االرصدة: 
 10المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 301سا 301سا 3 5 3جبر 
 %60 %40 00سا42 00سا63 - 301سا 00سا3 4 7 3تحميل 

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 301سا 00سا3 3 6 مدخل إلى الطوبولوجيا

 وحدة تعميـ منيجية
 2.1رمز: وت ـ ال

 10االرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا28 00سا63 301سا 301سا 301سا 3 4 1تحميل عددي  

 %60 %40 00سا28 00سا42  301سا 301سا 2 3 منطق رياضي
 %60 %40 00سا28 00سا42 301سا  301سا 1 3 2أدوات البرمجة 

 وحدة تعميـ استكشافية
 2.1الرمز: وت إس 

 2االرصدة: 
 1معامل: ال

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 301سا 1 2 تاريخ الرياضيات

             00سا238 00سا336 00سا3 30سا7 30سا13 17 30 3مجموع السداسي 

 عمل إضافيأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :4السداسي 
  

  

 
 

  

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 
 أخرى*

 نوع التقييـ 

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2الرمز: وت أس 

 18االرصدة: 
 10المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا84 - 00سا3 00سا3 4 7 4تحميل 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 4جبر 

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 3 6 تحميل مركب
 وحدة تعميـ منيجية

 2.2الرمز: وت ـ 
 10االرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا28 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 2 4 2تحميل عددي 

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3 احتماالت

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3 ىندسة
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 وحدة تعميـ استكشافية
 2.2الرمز: وت إس 

 2االرصدة: 
 1المعامل: 

تطبيق الرياضيات في العموـ 
 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 األخرى 

  00سا238 00سا357 30سا1 30سا10 30سا13 17 30 4مجموع السداسي 
   

     
 

 عمل إضافيأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :5السداسي 
 

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
صيد 

الر
مل 

معا
ال

 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 
 أخرى*

 نوع التقييـ

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 3.1.1الرمز: وت أس 

 11االرصدة: 
 7المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 4 6 قياس و مكاممة

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 فضاءات شعاعية  نظيميو

 وحدة تعميـ أساسية
 3.1.2الرمز: وت أس 

 11االرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 4 6 معادالت تفاضمية

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 5 الفيزياء الرياضية معادالت

 وحدة تعميـ منيجية
 3.1الرمز: وت ـ 

 5االرصدة: 
 2المعامل: 

 %60 %40 00سا28 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 2 5 قيوددوف االستمثاؿ ب

 وحدة تعميـ استكشافية
 3.1الرمز: وت إس 

 3االرصدة: 
 1المعامل: 

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 3 مدخل إلى تعميميو الرياضيات

   00سا252 00سا294 30سا1 30سا7 00سا12 16 30 5مجموع السداسي 
          

 عمل إضافيأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6السداسي 

     
 

  

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ  لحجـ الساعي األسبوعيا
الساعي 
 لمسداسي 

 

 أخرى*
 نوع التقييـ 

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 مستمرة

 امتحاف

 وحدة تعميـ أساسية
 3.2الرمز: وت أس 

 18االرصدة: 
 10المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا84 00سا3 00سا3 5 9 مادة   )س( *

 %60 %40 00سا42 00سا84 00سا3 00سا3 5 9 مادة   )ع( *

 وحدة تعميـ منيجية
 3.2الرمز: وت ـ 

 10االرصدة: 
 4المعامل: 

 %60 %40 00سا28 00سا63 - 30سا1 00ساLp 5 2 3الت تكاممية في فضاءات يتحو 

 %60 %40 00سا28 00سا63 - 30سا1 00سا3 2 5 ىندسة تفاضمية
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 وحدة تعميـ أفقية
 3.2الرمز: وت أؼ 

 2: االرصدة
 2المعامل: 

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 2 2 أخالقيات التعميـ والبحث

   00سا168 00سا315  00سا9 30سا13 16 30 6السداسي   مجموع
 

 )*( تختار المادتيف س و ع مف القائمة التالية.
 مدخل لنظريو المؤثرات الخطية مدخل لنظرية الزمر

 يةمعدالت تفاضمية جزئ نظرية الحقوؿ
 نمذجة رياضياتية لعمـ االحياء احصاء استقرائي
 قيودبال االستمثاؿ احتماالت متقدمة

 برمجة خطية مدخل إلى التدرجات العشوائية
  طرؽ عددية لمعدالت تفاضمية اعتيادية و لمعادالت تفاضمية جزئية

 

 و)ع( التي اختارتيا المؤسسة. ساعات توزع بيف أعماؿ موجية وأعماؿ تطبيقية حسب المادتيف )س( 3 حظة:مال
 .عمل إضافيأخرى *: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ميداف سيحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسان ،2022 أفريل 02مؤرخ في  446قػػرار رقـ 

عالـ آلي" شعبة "رياضيات تطبيقية"  لدى الجامعات والمراكز الجامعية تطبيقية" رياضيات تخصص" "رياضيات وا 
 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .والمتّمـ الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ
الذي  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضّمف و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ويحدد  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدافالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادة  2013جويمية  28المؤرخ في  497وبمقتضى القرار رقـ  -

 .في ميداف رياضيات وا عالـ آلي، المعّدؿ سالميسان
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والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف رياضيات وا عالـ  2016جويمية  26المؤرخ في  771ار رقـ وبمقتضى القر  -
 .آلي لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر

 10و 9وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف رياضيات وا عالـ آلي، المنعقد بتاريخ  -
  .بجامعة الجمفة 2018ماي 

 ػػػّررُيػقػػ
 

 برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف "رياضيات وا عالـ آلي" شعبة "رياضيات تطبيقية يحدد المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار. "،تطبيقية تتخصص "رياضيا

  ، المعّدؿ، والمذكور أعاله.2013 جويمية 28 المؤرخ في 497تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  :2المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3لمادة ا

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 
 

 2022 أفريل 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الباقي بف زيافأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميدافالمحّدد ل 2022أفريل  02المؤرخ في  446ممحق القرار رقـ 
عالـ آلي"  شعبة "رياضيات تطبيقية" تخصص "رياضات تطبيقية" "رياضيات وا 

 

 :1سداسي ال
 

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 14)
 أخرى*

 التقييـنوع 

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 1.1.1لرمز: وت أس ا

 11األرصدة: 
 7المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا84 - 00سا3 00سا3 4 6 1تحميل 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 1جبر 

 وحد تعميـ أساسية
 1.1.2الرمز: وت أس  

 11األرصدة: 
 7المعامل: 

الخوارزميات وبنية 
 %60 %40 00سا42 00سا105 00سا3 30سا1 00سا3 4 6  1المعطيات 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 1بنية اآللة 

 وحدة تعميـ منيجية
 1.1الرمز: وت ـ 

 4األرصدة: 
 2المعامل: 

مصطمحات عممية وتعبير 
 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 كتابي شفيي

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 1لغة أجنبية 

 يـ استكشافيةوحدة تعم
 1.1الرمز: وت إس 

  4األرصدة: 
 2المعامل: 

 لالختيار مادة مف بيف: 
 )ميكانيؾ النقطة( 1فيزياء  -
إلكترونيؾ ومكونات  -

 األنظمة

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4

   00سا252 00سا357 00سا3 00سا9 30سا13 18 30 1مجموع السداسي 
         

 ي عمل إضافأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :2سداسي 
     

 
  

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع(14 ) 
 أخرى*

 التقييـنوع 

 دروس
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 فامتحا مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 1.2.1الرمز: وت أس 

 10األرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 4 6 2تحميل 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 2جبر 

 وحد تعميـ أساسية
 1.2.2الرمز: وت أس 

 10األرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 4 6 2الخوارزميات وبنية المعطيات 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 2بنية اآللة 

 وحدة تعميـ منيجية
 1.2ت ـ  الرمز: و
 7األرصدة: 
 4المعامل: 

مدخل إلى االحتماالت واإلحصاء 
 الوصفي

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3

 %100  00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 تتكنولوجيا المعمومات واالتصاال
 %60 %40 00سا28 00سا42 30سا1 - 30سا1 1 2 أدوات البرمجة لمرياضيات

 وحدة تعميـ أفقية
 1.2الرمز: وت أؼ 

 3األرصدة: 
 2المعامل: 

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3 (عامة  )كيرباء 2فيزياء 

     00سا280 00سا357 00سا3 00اس9 30سا13 18 30  2مجموع السداسي 
          

 عمل إضافي سداسي عف طريق التشاورأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :3السداسي 

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 14)
 أخرى*

 ييـنوع التق

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 مستمرة

 امتحاف

 وحدة تعميـ أساسية
 2.1الرمز: وت أس 

 18االرصدة: 
 10المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 301سا 301سا 3 5 3جبر 

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 301سا 00سا3 4 7 3تحميل 

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 301سا 00سا3 3 6 مدخل إلى الطبولوجيا
 وحدة تعميـ منيجية

  2.1الرمز: وت ـ 
 10االرصدة: 

 6المعامل: 1.

 %60 %40 00سا28 00سا63 301سا 301سا 301سا 3 4 1تحميل عددي  
 %60 %40 00سا28 00سا42 - 301سا 301سا 2 3 منطق رياضي

 %60 %40 00سا28 00سا42 301سا - 301سا 1 3 2أدوات البرمجة 

 وحدة تعميـ استكشافية
 2.1الرمز: وت إس 

 2االرصدة: 
 1المعامل: 

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 301سا 1 2 تاريخ الرياضيات

 00سا238 00سا336 00سا3 30سا7 30سا13 17 30 3مجموع السداسي 
  

 عمل إضافي أخرى * : 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5السداسي 

 

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ  الحجـ الساعي األسبوعي
الساعي 
 لمسداسي 

 أخرى*
 نوع التقييـ 

 دروس
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 ةتطبيقي

مراقبة 
 مستمرة

 امتحاف

 وحدة تعميـ أساسية
 1.3الرمز: وت أس 

 18االرصدة: 
 12المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 4 6 االحتماالت المعمقة

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 4 6 اإلحصاء الوسيطي

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 4 6 التحميل العددي المصفوفي

 وحدة تعميـ منيجية
 1.3الرمز: وت ـ 

 10االرصدة: 
 5المعامل: 

نظـ المعمومات و قواعد 
 البيانات

 %60 %40 00سا28 00سا63 - 30سا1 00سا3 2 5

التحميل االستكشافي 
 لمبيانات

 %60 %40 00سا28 00سا63 - 30سا1 00سا3 3 5

 وحدة تعميـ أفقية
 1.3الرمز: وت إس 

 2دة: االرص
 1المعامل: 

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 لغة إنجميزية عمميو 

   00سا210 00سا336 30سا1 30سا7 00سا15 18 30 5مجموع السداسي 
          

 عمل إضافيأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 :4السداسي 
        

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 14)
 أخرى*

 نوع التقييـ

 دروس
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 مستمرة

 امتحاف

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2الرمز: وت أس 

 18االرصدة: 
 10المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا84 - 00سا3 00اس3 4 7 4تحميل 
 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 4جبر 

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 3 6 تحميل مركب

 وحدة تعميـ منيجية
 2.2الرمز: وت ـ 

 10االرصدة: 
 6المعامل: 1.

 %60 %40 00سا28 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 2 4 2تحميل عددي 
 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3 تماالتإح

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3 ىندسة

 وحدة تعميـ استكشافية
 2.2الرمز: وت إس 

 2االرصدة: 
 1المعامل: 

تطبيق الرياضيات في 
 العمـو األخرى 

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2

 00سا238 00سا357 30سا1 30سا10 30سا13 17 30 4مجموع السداسي 
  

 عمل إضافي أخرى * :   
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 :6السداسي 
 

 وحدة التعميـ
 

 اف الموادعنو 
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

 الحجـ الساعي األسبوعي
اعي الحجـ الس

 لمسداسي 
 أخرى*

 نوع التقييـ 

 دروس
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 1.2.3الرمز: وت أس 

 12االرصدة: 
 8المعامل:  

 اختر ماده مف بيف:
 نظريو الرسـ البياني -
 الزمنيةالسالسل  -

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 4 6

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 4 6 التدرجات العشوائية

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2.3الرمز: وت أس 

 8االرصدة: 
 4المعامل:  

 اختر ماده مف بيف:
 البرمجة الخطية -
 الجبر والحساب المتقدـ -
 االنحدار الخطي وغير الخطي -

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 2 4 محاكاه و ممارسو البرمجيات

 وحدة تعميـ منيجية
 2.3الرمز: وت ـ 

 8االرصدة: 
 5المعامل: 

 اختر ماده مف بيف:
 البرمجة الرياضية -
 التشفير وتحميل التشفير -
 االحصاء غير وسيطي -

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3

 - %100 00سا140 - - - - 3 5 مشروع بحث
 وحدة تعميـ أفقية
 2.3الرمز: وت إس 

 2االرصدة: 
 1المعامل: 

 - %100 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 مدخل لبرنامج التاؾ

  00سا364 00سا294 30سا1 30سا7 00سا12 18 30 6مجموع السداسي 
 

 عمل إضافي أخرى * : 
، يجب عمى الطالب اختيار مادة واحدة فقط. لكف ىذا االختيار قد ال يكوف 3.2، و ت ـ 3.2.2، و ت أس 3.2.1في وحدات التعميـ و ت أس   مالحظة:

 الوحيد بالنسبة لممؤسسة. لذلؾ، إذا سمح تأطير الجامعة، يمكف تدريس جميع المواد المذكورة  إذا تـ اختيار

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
"رياضيات  في ميداف شيادة الميسانس يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 أفريل 447مؤرخ في  447قػػرار رقـ 

عالـ آلي" شعبة "إعالـ آلي"  لدى الجامعات والمراكز الجامعية والبرمجيات" المعمومات ظـن ىندسةتخصص " وا 
 

 لي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ العا
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

  .الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
الذي  2005غشت  16الموافق  1426اـ رجب ع 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .كتوراهالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدو 

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

د ويحدلمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم

الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادة  2013جويمية  28المؤرخ في  497وبمقتضى القرار رقـ  -
 .الميسانس ميداف "رياضيات وا عالـ آلي"، المعّدؿ

ثانية لنيل شيادة ليسانس الذي يحدد برنامج التعميـ لمسنة ال 2014جويمية  24المؤرخ  646وبمقتضى القرار رقـ  -
 .في ميداف "رياضيات وا عالـ آلي"، فرع "إعالـ آلي"

والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "رياضيات  2016جويمية  26المؤرخ في  771وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وا عالـ آلي" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر

 10و 9لوطنية لميداف "رياضيات وا عالـ آلي"، المنعقد  بتاريخ وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية ا -
    .بجامعة الجمفة 2018ماي 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 "إعالـ آلي"شعبة  "رياضيات وا عالـ آلي"شيادة الميسانس في ميداف برنامج التعميـ لنيل  يحدد المادة األولى:
 القرار. طبقا لممحق ىذا ، تخصص "ىندسة نظـ المعمومات والبرمجيات"

المؤرخ في  646 ـوالقرار رق، المعّدؿ، 2013 جويمية 28 المؤرخ في 497 ـالقرار رقتمغى جميع أحكاـ  :2المادة 
  ، والمذكوريف أعاله.2014جويمية  24

، بتطبيق كّل فيما يخّصوالمدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف،  يكّمف :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 أفريل 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الميسانس في ميدافالمحّدد لبرنامج التعميـ لنيل  2022أفريل  447المؤرخ في  447 ممحق القرار رقـ
عالـ آلي" شعبة "إعالـ آلي"  "والبرمجيات المعمومات ظـن ةتخصص "ىندس  "رياضيات وا 

 :1السداسي 
 

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

 

ا
مل
معا

ل
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 14)
 أخرى*

 التقييـنوع 

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 1.1.1الرمز: وت أس 

 11األرصدة: 
 7المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا84 - 00سا3 00سا3 4 6 1 تحميل

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 1جبر 
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 وحد تعميـ أساسية
 1.1.2الرمز: وت أس 

 11األرصدة: 
 7المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا105 00سا3 30سا1 00سا3 4 6  1الخوارزميات وبنية المعطيات

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 1بنية اآللة

 وحدة تعميـ منيجية
 1.1ت ـ الرمز: و 

 4األرصدة: 
 2المعامل: 

مصطمحات عممية وتعبير كتابي 
 شفيي

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 1لغة أجنبية

 وحدة تعميـ استكشافية
 1.1الرمز: وت إس 

  4األرصدة: 
 2المعامل: 

 لالختيار مادة مف بيف: 
 )ميكانيؾ النقطة( 1فيزياء -
 إلكترونيؾ ومكونات األنظمة -

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4

   00سا252 00سا357 00سا3 00سا9 30سا13 18 30 1مجموع السداسي 
         

 عمل إضافي سداسي عف طريق التشاورأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :2السداسي 
 

 دة التعميـوح
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع(14 ) 
 أخرى*

 التقييـنوع 

 دروس
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 مستمرة

 امتحاف

 وحدة تعميـ أساسية
 1.2.1الرمز: وت أس 

 10األرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 4 6 2تحميل 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 2جبر 

 وحد تعميـ أساسية
 1.2.2الرمز: وت أس 

 10األرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 4 6 2الخوارزميات وبنية المعطيات

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 2بنية اآللة 

 وحدة تعميـ منيجية
 1.2ت ـ  الرمز: و
 7األرصدة: 
 4المعامل: 

مدخل إلى االحتماالت 
 واإلحصاء الوصفي

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3

تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت

 %100  00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2

 %60 %40 00سا28 30سا42 30سا1 - 30سا1 1 2 أدوات البرمجة لمرياضيات
 وحدة تعميـ أفقية
 1.2الرمز: وت أؼ 

 3األرصدة: 
 2المعامل: 

 %60 %40 00سا28 00سا42  30سا1 30سا1 2 3 (عامة  )كيرباء 2فيزياء 

     00سا280 00سا357 00سا3 00سا9 30سا13 18 30  2مجموع السداسي 
 

 عمل إضافي سداسي عف طريق التشاورأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4السداسي 

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 14)
 أخرى*

 نوع التقييـ

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2.1الرمز: وت أس 

 10األرصدة: 
 5لمعامل:  ا

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 2 5 ظريو المغاتن

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 1نظـ التشغيل 

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2.2الرمز: وت أس 

 10األرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 قواعد المعطيات

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5  شبكات

 وحدة تعميـ منيجية
 2.2الرمز: وت ـ 

 8األرصدة: 
 4المعامل: 

 %60 %40 00سا21 00سا42 30سا1 - 30سا1 2 4 البرمجة كائنية التوجو 

 %60 %40 00سا21 00سا42 30سا1 - 30سا1 2 4 تطوير تطبيقات عمى الويب

 :3السداسي 
 

 وحدة التعميـ
 

 عنواف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 14)
 أخرى*

 نوع التقييـ

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 2.1.1أس الرمز: وت 
 11األرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 معماريات الحواسيب

 %60 %40 00سا42 00سا84 30سا1 30سا1 00سا 3 3 6 3المعطيات بنيةالخوارزميات و 

 وحدة تعميـ أساسية
 2.1.2الرمز: وت أس 

 9األرصدة: 
 5المعامل: 

 %60 %40 00سا63h00 42 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 نظـ المعمومات

 30سا1 2 4 نظرية النماذج البيانية
 30سا1

 
 %60 %40 00سا42 00سا42 -

 وحدة تعميـ منيجية
 2.1الرمز: وت ـ 

 8األرصدة: 
 4المعامل: 

 %60 %40 00سا21 00سا42 30سا1 - 30سا1 2 4 طرؽ رقمية

 %60 %40 00سا21 00سا42  30سا1 30سا1 2 4 المنطق الرياضي

 وحدة تعميـ أفقية
 2.1الرمز: وت أؼ 

 2األرصدة: 
 1المعامل: 

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 2لغة أجنبية 

           00سا238 00سا357 00سا6 30سا7 00سا12 16 30 3مجموع السداسي 

         عمل إضافي سداسي عف طريق التشاور خرى * :أ
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 وحدة تعميـ أفقية
 2.2وت أؼ  الرمز:

 2األرصدة: 
 1المعامل: 

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 3لغة أجنبية 

  00سا238 00سا357 00سا9 00سا6 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 
 

         عمل إضافي سداسي عف طريق التشاورأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :5السداسي 
 

صيد عنواف المواد لتعميـوحدة ا
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 أسبوع( 14)
 أخرى*

 نوع التقييـ

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 3.1.1الرمز: وت أس 

  10األرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 4 6 نظـ المعمومات الموزعة

 وحدة تعميـ أساسية
 3.1.2الرمز: وت أس 

 10األرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا42 30سا1   30سا1 2 4 نظـ دعـ اتخاذ القرار

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 4 6 ىندسة البرمجيات

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 2 4 واجية االنساف و االلة
 وحدة تعميـ منيجية

  3.1الرمز: وت ـ 
 8األرصدة: 
 4المعامل: 

 %60 %40 00سا21 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 ادارة نظـ المعمومات 

 %60 %40 00سا21 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 البرمجة المعمقة لمويب

 وحدة تعميـ أفقية
 3.1الرمز: وت أؼ 

 2رصدة: األ 
 1المعامل: 

االقتصاد الرقمي و 
 - %100 00سا28 00سا21 - 30سا1 - 1 2 االستشراؼ االستراتيجي

   00سا238 00سا336 00سا6 00سا9 00سا9 17 30 5مجموع السداسي 

 عمل إضافي سداسي عف طريق التشاورأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :6السداسي 
 

صيد عنواف المواد حدة التعميـو 
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 14)
 أخرى*

 نوع التقييـ

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 3.2.1الرمز: وت أس 

 10األرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 البحث عف المعمومات

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 امف معموماتي

 وحدة تعميـ أساسية
 3.2.2الرمز: وت أس 

 10األرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا42 30سا1 - 30سا1 3 5 معطيات مييكمة جزئيا

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 2نظـ التشغيل 
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 وحدة تعميـ منيجية
 3.2الرمز: وت ـ 

 8األرصدة: 
 4المعامل: 

 %100  00سا140 - - - - 3 6 مشروع بحث

 - %100 00سا42 00سا21 - 30سا1 - 1 2 ذكاء االعماؿ

 وحدة تعميـ أفقية
 3.2الرمز: وت أؼ 

 2األرصدة: 
 1المعامل: 

 - %100 00سا28 00سا21 - 30سا1 - 1 2 كتابة عممية

  00سا392 00سا231 00سا3 30سا7 00سا6 17 30 6مجموع السداسي 
 

 عمل إضافي سداسي عف طريق التشاورأخرى * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يداففي م شيادة الميسانس يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 أفريل 02مؤرخ في  448قػػرار رقـ 
عالـ آلي" شعبة "إعالـ آلي  لدى الجامعات والمراكز الجامعية "معموماتية ظـن "تخصص " "رياضيات وا 

 

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

 .الي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ الع
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

  .مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ الذي يحدد
الذي  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17ي المؤّرخ ف 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ال
 ويحدد لمميدافإنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية المتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادة  2013جويمية  28المؤرخ في  497وبمقتضى القرار رقـ  -

 .انس ميداف "رياضيات وا عالـ آلي"، المعّدؿالميس
الذي يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس  2014جويمية  24المؤرخ  646وبمقتضى القرار رقـ  -

 .في ميداف "رياضيات وا عالـ آلي"، فرع "إعالـ آلي"
ونة الفروع لميداف "رياضيات والمتضمف تحديد مد 2016جويمية  26المؤرخ في  771وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وا عالـ آلي" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   63   

 

 

 10و 9وبناًء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات وا عالـ آلي"، المنعقد بتاريخ  -
 بجامعة الجمفة،    2018ماي 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 "إعالـ آلي"شعبة  "رياضيات وا عالـ آلي"شيادة الميسانس في ميداف  برنامج التعميـ لنيل يحدد المادة األولى:
 لممحق ىذا القرار. معموماتية"، طبقاتخصص "نظـ 

المؤرخ في  646 ـوالقرار رق، المعّدؿ، 2013 جويمية  28 المؤرخ في 497 ـالقرار رقتمغى جميع أحكاـ  :2المادة 
  ، والمذكوريف أعاله.2014جويمية  24

، بتطبيق كّل فيما يخّصوالمدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف،  يكّمف :3المادة 
 .ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 أفريل 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 بف زيافأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لبرنامج التعميـ لنيل شيادات ليسانس في ميداف 2022أفريل  02المؤرخ في  448ممحق القرار رقـ 
عالـ آلي"، شعبة "إ  عالـ آلي"، تخصص " تخصص "نظـ معموماتية""رياضيات وا 

 

 1سداسي 
        

 وحدة التعميـ
 

 عناويف المواد
 

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي 

 أسبوع( 14)
 أخرى*

 التقييـنوع 

 دروس
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 1.1مز: وت أس الر 

 11االرصدة: 
 7المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا84 - 00سا3 00سا3 4 6 1تحميل 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 1جبر 

 وحد تعميـ أساسية
 1.2الرمز: وت أس 

 11االرصدة: 
 7المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا105 00سا3 30سا1 00سا3 4 6  1خوارزميات وبنية المعطيات

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 1بنية اآللة 

 وحدة تعميـ منيجية
 1.1الرمز: وت ـ 

 4االرصدة: 
 2المعامل: 

مصطمحات عممية وتعبير 
 كتابي شفيي

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 1لغة أجنبية 

 يةوحدة تعميـ استكشاف
 1.1الرمز: وت إس 

  4االرصدة: 
 2المعامل: 

 لالختيار مادة مف بيف: 
 )ميكانيؾ النقطة( 1فيزياء  -
 إلكترونيؾ ومكونات األنظمة -

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4

     00سا252 00سا357 00سا3 00سا9 30سا13 18 30 1مجموع السداسي 
          

 عمل إضافي أخرى *: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2سداسي ال
 

 وحدة التعميـ
 

 ويف المواداعن
صيد 

الر
مل 

معا
ال

 

الحجـ  الحجـ الساعي األسبوعي
الساعي 
 لمسداسي 

 أخرى*
 التقييـنوع 

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 1.2.1الرمز: وت أس 

 10االرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا63 - 30سا1 00سا3 4 6 2تحميل 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 2جبر 
 وحد تعميـ أساسية
 1.2.2الرمز: وت أس 

 10االرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 4 6 2الخوارزميات وبنية المعطيات 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 2بنية اآللة 

 وحدة تعميـ منيجية
 1.2ت ـ  الرمز: و
 7االرصدة: 
 4المعامل: 

مدخل إلى االحتماالت واإلحصاء 
 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3 الوصفي

 %100  00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 %60 %40 00سا28 00سا42 30سا1 - 30سا1 1 2 أدوات البرمجة لمرياضيات

 وحدة تعميـ أفقية
 1.2الرمز: وت أؼ 

 3االرصدة: 
 2المعامل: 

 %60 %40 00سا28 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 3 (عامة )كيرباء 2فيزياء 

     سا280 00سا357 00سا3 00سا9 30سا13 18 30  2مجموع السداسي 
          

 أخرى *: عمل إضافي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3سداسي ال
   

  
     

  

 عناويف المواد وحدة التعميـ
صيد 

الر
مل 

معا
ال

 

الحجـ  الحجـ الساعي األسبوعي
الساعي 
 لمسداسي 

 أخرى*
 نوع التقييـ

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 متحافا مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 2.1.1الرمز: وت أس 

 11االرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 معماريات الحواسيب

 بنيةالخوارزميات و 
 %60 %40 00سا42 00سا84 30سا1 30سا1 00سا 3 3 6 3المعطيات 

 وحدة تعميـ أساسية
 2.1.2الرمز: وت أس 

 9االرصدة: 
 5المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 نظـ المعمومات

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 نظرية النماذج البيانية

 وحدة تعميـ منيجية
 2.1الرمز: وت ـ 

 8االرصدة: 
 4المعامل: 

 %60 %40 00سا21 00سا42 30سا1 - 30سا1 2 4 طرؽ رقمية

 %60 %40 00سا21 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 يالمنطق الرياض

 وحدة تعميـ أفقية
 2.1الرمز: وت أؼ 

 2االرصدة: 
 1المعامل: 

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 2لغة أجنبية 

   00سا238 00سا357 00سا6 30سا7 00سا12 16 30 3مجموع السداسي 

 أخرى *: عمل إضافي 
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 4سداسي ال
 

 وحدة التعميـ
 عناويف المواد

صيد 
الر

مل 
معا

ال
 

لحجـ ا الحجـ الساعي األسبوعي
الساعي 
 لمسداسي 

 أخرى*
 نوع التقييـ

 دروس
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 مستمرة

 امتحاف

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2.1الرمز: وت أس 

 10االرصدة: 
 5المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 2 5 المغاتظرية ن

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 1نظـ التشغيل 

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2.2الرمز: وت أس 

 10االرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 قواعد المعطيات

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 شبكات

 وحدة تعميـ منيجية
 2.2الرمز: وت ـ 

 8االرصدة: 
 4المعامل: 

 %60 %40 00سا21 00سا42 30سا1 - 30سا1 2 4 البرمجة كائنية التوجو

 %60 %40 00سا21 00سا42 30سا1 - 30سا1 2 4 تطوير تطبيقات عمى الويب

 وحدة تعميـ أفقية
 2.2الرمز: وت أؼ 

 2 االرصدة:
 1المعامل: 

 %100 - 00سا28 00سا21 - - 30سا1 1 2 3لغة أجنبية 

  00سا238 00سا357 00سا9 00سا6 30سا10 16 30 4مجموع السداسي 
         

 أخرى * : عمل إضافي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 5سداسي ال
 

 وحدة التعميـ
 عناويف المواد

صيد 
الر

 

الم
مل
عا

 

الحجـ  الحجـ الساعي األسبوعي
الساعي 
 لمسداسي

 أخرى*
 نوع التقييـ

 دروس
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 مستمرة

 امتحاف

 وحدة تعميـ أساسية
 3.1.1الرمز: وت أس 

 10االرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5       2نظـ التشغيل 

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 يل البرامجتحم

 وحدة تعميـ أساسية
 3.1.2الرمز: وت أس 

 10االرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 ىندسة البرامج

 %60 %40 00سا63 00سا63 30سا1 30سا1 30سا1 3 5 واجية االنساف واأللة

 يجيةوحدة تعميـ من
 3.1الرمز: وت ـ 

 8االرصدة: 
 4المعامل: 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 برمجة خطية 

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 2 4 احتماالت واحصاء
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 وحدة تعميـ أفقية
 3.1الرمز: وت أؼ 

 2االرصدة: 
 1المعامل: 

االقتصاد الرقمي واالستشراؼ 
 االستراتيجي

 - %100 00سا28 00سا21 - 30سا1 - 1 2

  00سا301 00سا357 00سا6 30سا10 00سا9 17 30 5مجموع السداسي 
         

 عمل إضافي أخرى *: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 6سداسي ال
 

 عناويف المواد وحدة التعميـ
صيد 

الر
مل 

معا
ال

 

الحجـ  الحجـ الساعي األسبوعي
الساعي 
 لمسداسي 

 

 أخرى*
 نوع التقييـ

 دروس
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 3.2.1الرمز: وت أس 

 10االرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا42 30سا1  30سا1 3 5 تطبيقات جوالة

 %60 %40 00سا42 00سا42 - 30سا1 30سا1 3 5 امف معموماتي

 ميـ أساسيةوحدة تع
 3.2.2الرمز: وت أس 

 10االرصدة: 
 6المعامل:  

 %60 %40 00سا42 00سا42 30سا1 - 30سا1 3 5 ذكاء اصطناعي

 %60 %40 00سا42 00سا42 30سا1 - 30سا1 3 5 معطيات مييكمة جزئيا

 وحدة تعميـ منيجية
 3.2الرمز: وت ـ 

 8االرصدة: 
 4المعامل: 

 %100 - 00سا140 - - - - 3 6 مشروع بحث 

 - %100 00سا42 00سا21 - 30سا1 - 1 2 كتابة عممية

 وحدة تعميـ أفقية
 3.2الرمز: وت أؼ 

 2االرصدة: 
 1المعامل: 

 %100 - 00سا42 00سا21 - - 30سا1 1 2 خمق و تطوير مؤسسة ناشئة

  00سا392 00سا210 30سا4 00سا03 30سا7 17 30 6مجموع السداسي 
 

 عمل إضافي أخرى *: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 أفريل 04مؤرخ في  449قػػرار رقـ 

 المدرسة العميا لإل قتصاد بوىراف
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26في  المؤرخ 281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 عييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.ت فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

فبراير سنة  15الموافق   1438جمادى االولى عاـ  18المؤرخ في  85-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
بوىراف إلى مدرسة  مدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسييروالمتضمف تحويل ال 2017

 عميا لإلقتصاد.
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 البحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و  :3المادة 

 2022 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العميا لإل قتصاد بوىرافقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة 

 األعضاء المعينوف:  -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا حمو بوزياف أميف -

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لكحل دمحم -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو أو بمعيد عبد القادر -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو د أحمد بمعربي سي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو سبوعي جيالني -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف ال عضو يفبونعامة جماؿ الد -
 ممثل مؤسسة صوميز عضو كمـو يزيد -
 ممثل مؤسسة الفاتروف  عضو خميل مختار -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو المبارؾ دمحم -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو بمخوس مريـ -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو عيدي دمحمس -
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 حاضريف قسـ "ب"ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة الم عضو فايزة جيالني سي -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثل منتخب عف عضو تشاـ عمر -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثل منتخب عف عضو كرار سميرة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو سعيدي نبيل -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو حي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فريدي أحمد ربيع -
 ب عف الطمبةممثل منتخ عضو ولد عمر أدـ ادريس -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة       ،2022 أفريل 04مؤرخ في  450قػػرار رقـ 
 المدرسة الوطنية العميا لمغابات بخنشمة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 2020يونيو سنة  27الموافق  1441ذي القعدة عاـ  5المؤرخ في  167-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بخنشمة.والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمغابات 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 نشمة.مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمغابات بخ
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمغابات بخنشمة طبقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 

 بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميـ العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمغابات بخنشمة     
 األعضاء المعينوف: -2

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس شالة عبد الواحد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوشفة معاذ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بودربالة بشير -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييف،ممثل الوزير الم عضو قادري عبد العزيز -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو أحمدتميوانت  -
 الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية ممثل عضو ىالؿ حساف -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف الداخمية والجم عضو دزيري عبد القادر  -
 ناجـالوزير المكمف بالطاقة والمممثل  عضو بف سميماف المولد -
 ف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير المكم عضو بوعالؽ رشيد  -
 الوزير المكمف باالشغاؿ العموميةممثل  عضو بولرباح عمي -
 بالموارد المائية واالمف المائيممثل الوزير المكمف  عضو لطرش جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالبيئة عضو لعمش حفيظة -
 بالصيد البحري والمنتجات الصيديةير المكمف ممثل الوز  عضو جاللي مصطفى -
 مصغرةممثل الوزير المنتدب لدى الوزير األوؿ المكمف بالمؤسسات ال عضو سميماني رابح -
 ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير األوؿ المكمف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عضو حيوؿ فريد -
 يفيةممثل عف مجمع اليندسة الر  عضو بوزيدى لطفي -
 المؤسسة الجيوية لميندسة الريفيةممثل عف  عضو مناصري يزيد -

 

 األعضاء المنتخبوف: -1
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة  عضو بوزكري عبد الحفيع -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة  عضو عمياط توفيق -
 ضريف قسـ"ب"ف سمؾ األساتذة المحاممثمة منتخبة ع عضو دالع يسمينة -
 ؾ األساتذة المحاضريف قسـ"ب"ممثل منتخب عف سم عضو مناصري عبد هللا -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ"أ"  ممثل منتخب عف عضو غمري عبد الرحماف -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ"أ"  ممثل منتخب عف عضو مناصري عمار -
 لتقنييف وعماؿ الخدماتدارييف واممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عمار مسعد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو صيد فريد -
 بةممثل منتخب عف الطم عضو مباركي تاكفاريناس -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو كرايمية مالؾ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 أفريل 04مؤرخ في  451قػػرار رقـ 
 لمدرسة العميا لألساتذة باألغواطا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .كومة، المعدؿتعييف أعضاء الح فوالمتضم
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .0منو 3والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة باألغواط، السيما المادة 
 2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24طبيقا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باألغواط.
مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باألغواط طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمدرسة العميا لألساتذة باألغواطقائمة أعضاء مجمس إدارة ا
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 لبحث العمميالي واممثل الوزير المكمف بالتعميـ الع رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سالوي عبد القادر -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو رباح عبدالقادر -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو بدرينة عيسى -
 اإلداري  وظيفة العمومية واإلصالحممثل السمطة المكمفة بال عضو صحراوي عبد الحميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو حروز عبد العزيز -
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 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ألساتذةممثل منتخب عف سمؾ ا عضو عقبي دمحم -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "أ" ممثل منتخب عف عضو نبق عبد القادر -
 محاضريف قسـ "ب"سمؾ األساتذة ال ممثل منتخب عف عضو رايسي عمي -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو بف الصغير عبدالعزيز -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيفممثل  عضو لحرش عيسى -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثل منتخب عف عضو سائحي العالء  -
 اعديف قسـ "أ"ة المسممثل منتخب عف سمؾ األساتذ عضو عبدالعميـ دمحم طو -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف لقريشي دمحم األميف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو تاج دمحم الطاىر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوصبع مرواف -
 بةممثل منتخب عف الطم عضو جعالب دمحم األميف  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ،2019جواف  26مؤرخ في ال 999يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 06مؤرخ في  452قػػرار رقـ 
 ، المعدؿالمتطورة التكنولوجياتالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية 

 

 لي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ العا
، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 5السيما المادة  ، المعدؿ والمتمـ، المتطورة التكنولوجياتإنشاء مركز تنمية 
، 2021سنػػػػة  يوليو 7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سنة  نوفمبر 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
 .منو 13المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  26مؤرخ في ال 999وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ. المتطورة تكنولوجياتالتنمية 

 ُيػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله 2019جواف  26مؤرخ في ال 999تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 ....(...............................بدوف تغيير....)..............: ...............المادة األولى"
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 ، كما يمي:المعدلة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
 األعضاء اآلخريف:

 / مدير المركز. طرايش دمحمالسيد  -
 / رئيس المجمس العممي. السيد حمر العيف مصطفي -
 / مدير وحدة بحث. بوغريرة يوسفالسيد   -
 / مدير وحدة بحث. بمحاج حمزةالسيد  -

 

 ."...............)والباقي بدوف تغيير(.........................................................
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2022 أفريل 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ف زيافأ.د عبد الباقي ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019 أفريل 14مؤرخ في ال 338 يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 06مؤرخ في  453رقـ قػػرار 
 المتطورة التكنولوجياتمركز تنمية العممي ل مجمسالالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 

 

 لي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ العا
، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ،.، المعدؿ والمتمـ المتطورة التكنولوجياتإنشاء مركز تنمية 
، 2021سنػػػػة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
سنة  نوفمبر 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
  .منو 13المادة 

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

العممي مجمس الالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019 أفريل 14مؤرخ في ال 338وبمقتضى القرار رقـ  -
 .تطورةالم التكنولوجياتمركز تنمية ل

 ُيػقػػػػػّرر
 

، والمذكور أعاله وتحرر كما  2019 أفريل 14مؤرخ في ال 338تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 ......(..............................بدوف تغيير......)...............: .............المادة األولى"
 تنمية التكنولوجيات المتطورة، كما يمي:مركز العممي لمجمس ال تحدد القائمة االسمية ألعضاء
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 :بحكـ القانوف األعضاء 
 / مدير المركز. طرايش دمحمالسيد  -
 / مدير وحدة بحث. تواـ طاىرالسيد   -
 / مدير وحدة بحث. بمحاج حمزةالسيد  -
 .".............................)والباقي بدوف تغيير(...........................................

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2022 أفريل 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 أفريل 07مؤرخ في  455رقـ  قػػرار

 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة غرداية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 39و37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ  2012ديسمبر سنة  17المؤرخ في  482القرار رقـ وبمقتضى  -

 .المعدؿ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة غرداية،
 ُيػقػػػػػّرر

 

نية عاـ جمادى الثا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة غرداية.
دية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصا :2الػػػمػػادة 

 غرداية بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػػمػادة 

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ،2022أفريل  07مؤرخ في ال 455رقـ ممحق بالقرار 
 لدى جامعة غرداية كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 

 الصفة اإلسـ والمقب
 عميد الكمية، رئيسا رواني بوحفص -
 رئيس المجمس العممي لمكمية غزيل دمحم مولود -
 رئيس قسـ العمـو التجارية مراكشي عبد الحميد -
 رئيس قسـ  العمـو المالية والمحاسبة بف نوي مصطفى -
 رئيس قسـ عمـو التسيير شنيني عادؿ -
 تصاديةرئيس قسـ  العمـو االق بف عربة فريد -
 مدير مخبر بحث بمعور سميماف -
 مدير مخبر بحث طويطي مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  العمـو المالية والمحاسبة بياز جياللي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  العمـو المالية والمحاسبة عجيمة دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية    بف سانية عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عمي سعيد حمزة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية شنيني عبد الرحيـ -
 منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ممثل تيماوي عبد المجيد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير لعمور رميمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير شرقي ميدي -
 اتذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األس أوالد اليدار فاتح بمقاسـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف أعنيشل عبد هللا -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عامر دحو -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات محجوب الزىرة -
 ـ العمـو المالية والمحاسبةممثل منتخب عف الطمبة عف قس الشيخ صالح بكير -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية لشيب دمحم ياسيف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو االقتصادية شامخة عماد الديف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  عمـو التسيير عمية ىشاـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد  2020نوفمبر  15المؤرخ في  870يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 07مؤرخ في  456قػػرار رقـ 
 بػػػػومرداس-لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ البيػػػولوجيا بكميػػػة العمـو بجػػػػامعة أمحمػػد بػػػػػوقرة

 

 ممي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث الع
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .معّدؿ والمتّمـال والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020نوفمبر  15المؤرخ في  870وبموجب القرار رقـ  -
 .بومرداس-البيولوجيا بكمية العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة

 -ي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية العموـ بجامعة أمػحمد بوقرةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثم -
 .2020سبتمبر  01ومرداس المؤّرخ في ب

 ُيػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية العمـو  المادة األولى:
 مرداس.بو -بجامعة أمػحمد بوقرة

بومرداس، -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية العمـو بجامعة أمػحمد بوقرة :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 لقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ا

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020نوفمبر  15المؤرخ في  870الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  07المؤرخ في  456ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بػػػػومرداس-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ البيػػػولوجيا بكميػػػة العمـو بجػػػػامعة أمحمػػد بػػػػػوقرة

 

 الصفػة والمقػب االسـ الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شيباف حياة 1
 رئيس القسـ مسعوداف جماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خميمي سعاد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوجمعة خالد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الغا سميرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعدي حسيبة 6
 ـ "ب"أستاذ محاضر قس بف عبد القادر طارؽ  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف صغير لؤي  8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد لمقائمة  2020نوفمبر  15المؤرخ في  871يعدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  07مؤرخ في  457قػػرار رقـ 
 بػػػػومرداس-بجػػػػامعة أمحمػػد بػػػػػوقرة ية بكميػػػة العمـواالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ العػػمـو الفػالح

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ة العممية لقسـ المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجن 2020نوفمبر  15المؤرخ في  871وبموجب القرار رقـ  -

 .بومرداس-العمـو الفالحية بكمية العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية العمـو بجامعة أمػحمد  -

 .2021أكتوبر  12بومرداس المؤّرخ في -بوقرة
 ُيػقػػػػػّرر

 

لقرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية بكمية العمـو ييدؼ ىذا ا المادة األولى:
 بومرداس.-بجامعة أمػحمد بوقرة

-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة :2المادة 
 القرار. بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا

ىذا  بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 قي بف زيافأ.د عبد البا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020نوفمبر  15المؤرخ في  871الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  07المؤرخ في  457ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بػػػػومرداس-ة ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ العػػموـ الفػالحية بكميػػػة العموـ بجػػػػامعة أمحمػػد بػػػػػوقرةالمحدد لمقائمة االسمي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مزيو نجيبة 1
 رئيس القسـ عجالف نور الديف 2
 أستاذة  بساعد فاطمة الزىراء 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ كعوش سومية 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" أوس وىيبة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيدود عزيوز 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خداـ حسيف 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مرسمي أعميروش 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوغميط نادية 9

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد  2020نوفمبر  15المؤرخ في  867يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 07مؤرخ في  458رار رقـ قػػ

 بػػػػومرداس-لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ الفيػػػػزياء بكميػػػة العمـو بجػػػػامعة أمحمػػد بػػػػػوقرة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرسو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020نوفمبر  15المؤرخ في  867وبموجب القرار رقـ  -

 .بومرداس-الفيزياء بكمية العمـو بجامعة أمػحمد بوقرة
 -لعممية لقسـ الفيزياء بكمية العمـو بجامعة أمػحمد بوقرةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة ا -

 .2020سبتمبر  06مرداس المؤّرخ في بو 
 ُيػقػػػػػّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمـو  المادة األولى:
 بومرداس.-بجامعة أمػحمد بوقرة

بومرداس، -قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة أمػحمد بوقرةتحدد ال :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار الذي سينشر في النشرة

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020نوفمبر  15المؤرخ في  867الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  07المؤرخ في  458بالقػرار رقػـ  ممحػػق
 بػػػػومرداس-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ الفيػػػػزياء بكميػػػة العمـو بجػػػػامعة أمحمػػد بػػػػػوقرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زعمـو دمحم 1
 رئيس القسـ أولبسير عالوة 2
 أستاذ  عبايدية صديق الحق 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوستة رشيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوخروب نادية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف خدة دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيمر كماؿ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمقائمة  2020نوفمبر  15المؤرخ في  864يعدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  07مؤرخ في  459قػػرار رقـ 

 بػػػػومرداس-المغة اإلنجميػزية بكميػػػة اآلداب والمغات بجػػػػامعة أمحمػػد بػػػػػوقرة  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ
 

 زير التعميـ العالي والبحث العممي،إّف و 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ متضمف إنشاء جامعة بومرداس،وال
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020نوفمبر  15المؤرخ في  864وبموجب القرار رقـ  -

 .بومرداس-بوقرةالمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  -

 .2020أوت  23بومرداس المؤّرخ في -أمػحمد بوقرة
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم المادة األولى:
 بومرداس.-اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد بوقرة

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد  :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوقرة
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ىذا  بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق-عاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرةيكمف المدير ال :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد 2020نوفمبر  15المؤرخ في  864الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  07المؤرخ في  459ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بػػػػومرداس-غة اإلنجميػزية بكميػػػة اآلداب والمغات بجػػػػامعة أمحمػػد بػػػػػوقرةالم  لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوخالفة مسعود 1
 رئيس القسـ بف حمانة كيينة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمحوتس شريفة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دعموش وىيبة 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ف سمطاف مريـب 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" انتغار كيينة 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" رحيل حمزة 7
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد  2020نوفمبر  15المؤرخ في  866يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 07مؤرخ في  460قػػرار رقـ 
 بػػػػومرداس-مقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ الرياضيات بكميػػػة العمـو بجػػػػامعة أمحمػػد بػػػػػوقرةل

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضّمف ت
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419فر عاـ ص 7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020نوفمبر  15 المؤرخ في 866وبموجب القرار رقـ  -

 .بومرداس-مـو بجامعة أمػحمد بوقرةالرياضيات بكمية الع
 -كمية العموـ بجامعة أمػحمد بوقرةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات ب -

 .2020سبتمبر  06ومرداس المؤّرخ في ب
 ُيػقػػػػػّرر
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمـو  المادة األولى:
 بومرداس.-بجامعة أمػحمد بوقرة

-كمية العموـ بجامعة أمػحمد بوقرةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات ب :2المادة 
 اس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ومردب

ىذا  بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العممي وزير التعميـ العالي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020نوفمبر  15المؤرخ في  866الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  07المؤرخ في  460ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بػػػػومرداس-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ الرياضيات بكميػػػة العمـو بجػػػػامعة أمحمػػد بػػػػػوقرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عجابي ياسيف 1
 رئيس القسـ فراني ياسيف 2
 أستاذة  سبع جميمة 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تزروتي موسى 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حجار حسيبة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طاىر سييمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قط فمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المحدد 2022ي فيفر  03المؤرخ في  85يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 07مؤرخ في  461قػػرار رقـ 

 بشػػار -لمقائمة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكميػة الحقػػوؽ والعمػػـو السيػاسيػة بجػامعة طػاىري محمػد
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .متضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوال
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430حـر عاـ م 7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2022فيفري  03في  المؤرخ 85وموجب القرار رقـ  -

 .بشار -الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة طاىري دمحم
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 -الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة طاىري دمحم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -
 .2021نوفمبر  23بشار المؤّرخ في 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  المادة األولى:
  بشار. -بجامعة طاىري دمحم

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة طاىري دمحم :2المادة 
 فقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بشار، و 

بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 عمميوزير التعميـ العالي والبحث ال
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2022فيفري  03المؤرخ في  85الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  07المؤرخ في  461ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 بشػػار-د لمقائمة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكميػة الحقػػوؽ والعمػػـو السيػاسيػة بجػامعة طػاىري محمػدالمحد
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  جارد دمحم 1
 عميد الكمية  معاشو لخضر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بي فؤادشعن 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوربابة صورية 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  حميمو مصطفى 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية دريسي يمينة 6
 ـ الحقوؽ رئيس المجنة العممية لقس سعداني نورة  7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  محتاؿ أمينة 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية حشوؼ يسيف 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىرموش مرزاقة 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فمقات نورة 11
 ر مخبر بحثمدي سعداوي دمحم الصغير 12
 مسؤوؿ المكتبة رحيمي أميف 13
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2021جانفي  20المؤرخ في  47يعدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  07مؤرخ في  462قػػرار رقـ 
 بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػػـو االجتماعية 

 الشمف -بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001

غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .اصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003

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

عضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المحدد لمقائمة اإلسمية أل 2021جانفي  20المؤرخ في  47وبموجب القرار رقـ  -
 .الشمف، المعّدؿ -بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي االجتماعية

بكمية العموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية -
 .2021نوفمبر  09مف المؤّرخ في الش -واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

بكمية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعيةالمادة األولى: 
 الشمف. -العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  نة العممية لقسـ العموـ االجتماعيةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المج :02المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :03المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر 

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لمقائمة 2021جانفي  20المؤرخ في  47الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  07المؤرخ في  462ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 الشمف -االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػػوـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ركاب أنيسة 1
 رئيس القسـ زياف دمحم 2
 أستاذة سعداوي الزىرة 3
 أستاذ  ضامر وليد عبد الرحماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بومدفع الطاىر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميموف دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لونيس زىير 7
 اضر قسـ "ب"أستاذ مح راحيس براىيـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جموؿ خدة معمر 9

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 أفريل 07مؤرخ في  463قػػرار رقـ 
 لممدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط

 

 تعميـ العالي والبحث العممي،إّف وزير ال
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط المتضّمف
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط  -

 .2022فيفري  24المؤرخ في  
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رسـو التنفيذي رقـ مف الم 44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط.
عممي لممدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ال :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة باألغواط ، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

 العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2022ريل أف 07المؤرخ في  463ممحق بالقرار رقـ 

 طالب عبد الرحماف باألغواط لممدرسة العميا لألساتذة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بوزياني خالد 1
 صل مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتوا شارؼ رقية 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية بف الشطي توفيق 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية قوقة عالء الديف 4
 رئيس قسـ المغة العربية والفمسفة حمامة بمقاسـ 5
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 رئيس قسـ المغة الفرنسية ـو رشيدشخ 6
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية نوار عمي 7
 رئيسة قسـ العمـو الطبيعية ناجي فاطمة الزىراء 8
 رئيس قسـ الفيزياء بومعزة بف حرز هللا 9
 رئيس قسـ الرياضيات تاىمي نبيل 10
 ة والفمسفةرئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربي عبد الحفيظي عبد السالـ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية سيالوي فطيمة الزىرة 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية قسمية مبروؾ 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا حاج عيسى إلياس 14
 ةرئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الطبيعي جاباهلل خمف هللا 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء محفوظي رقية 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات رماضنية أحمد 17
 أستاذ  بف عروس مفتاح 18
 أستاذ  عقبي دمحم 19
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوراس الحاج داود 20
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نبق عبد القادر 21
 ضر قسـ "أ"أستاذ محا بولفعة خميفة 22
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوراس حورية 23
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحماف سفياف 24
  مسؤوؿ المكتبة بنياف دمحم 25

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي ،2022 أفريل 07مؤرخ في  464قػػرار رقـ 

 بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط لقسػـ الريػاضيػات
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

  .المتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العممييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الريػاضيػات بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد  -

 .2022مارس  03رحماف باألغواط المؤرخ في ال
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 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  مف المرسـو التنفيذي 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 لقسـ الريػاضيػات بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط. المجنة العممية
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الريػاضيػات بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد  :2المادة 

 الرحماف باألغواط ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
متعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط، كل فيما يكّمف المدير العاـ ل :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  07المؤرخ في  464ممحق بالقرار رقـ 

 الب عبد الرحماف باألغواطبالمدرسة العميا لألساتذة ط لقسـ الريػاضيػات
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رماضنية أحمد 1
 رئيس القسـ تاىمي نبيل 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مريزقي مسعودة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف داود الزىرة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوعبد هللا فتيحة 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  ناصري مختار 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براىيمي الطاىر 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 أفريل 07مؤرخ في  465قػػرار رقـ 

 الرحماف باألغواط بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد لقسػـ المغػة اإلنجميػػزية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2011غشت سنة  22موافق ال 1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .المتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9ي المؤرخ ف 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغػة اإلنجميػػزية بالمدرسة العميا لألساتذة طالب  -
 .2022مارس  03عبد الرحماف باألغواط المؤرخ في 

 

 ػػػػػّررُيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 ألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط.المجنة العممية لقسـ المغػة اإلنجميػػزية بالمدرسة العميا ل
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغػة اإلنجميػػزية بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد : 2المادة 

 الرحماف باألغواط ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
سة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط، كل فيما يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدر  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2022أفريل  07المؤرخ في  465ممحق بالقرار رقـ  

 األغواطعبد الرحماف ب بالمدرسة العميا لألساتذة طالب لقسـ المغػة اإلنجميػػزية
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قسمية مبروؾ 1
 رئيس القسـ نوار عمي 2
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد العميـ دمحم طو 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شريقف أنيسة 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زغودي إيماف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مخنث يوسف 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 أفريل 07مؤرخ في  466قػػرار رقـ 

 بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط لقسػـ المغػة الفػرنػسية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .المتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف األ

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغػة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة طالب  -
 .2022مارس  03عبد الرحماف باألغواط المؤرخ في 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ مف المرسـو التنفيذي  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ المغػة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط.
المجنة العممية لقسـ المغػة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء: 2المادة 

 الرحماف باألغواط ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط ، كل  :3المادة 

 ر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرا
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  07المؤرخ في  466ممحق بالقرار رقـ 

 بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط لقسـ المغػة الفػرنػسية
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مقسـرئيس المجنة العممية ل سيالوي فطيمة الزىرة 1
 رئيس القسـ شخـو رشيد 2
 أستاذ مساعد قسـ "أ" والي خولة 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لصيب بغدادي 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قدواح سيد عمي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لقوي سياـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف حفصة فريدة 7
 أستاذ مشارؾ رزوؽ بشير 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 أفريل 07مؤرخ في  467قػػرار رقـ 

 بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط لقسػـ العمػػوـ الطبيعيػة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21رقـ  بمقتضى المرسـو الرئاسي -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .مدرسة عميا لألساتذة باألغواط المتضّمف إنشاء

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -
 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .مدرسة العميالمالذي يحدد القانوف األساسي النموذجي 

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػػوـ الطبيعيػة بالمدرسة العميا لألساتذة طالب  -
 .2022مارس  03عبد الرحماف باألغواط المؤرخ في 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9ؤرخ في الم 176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ العمػػـو الطبيعيػة بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط.
ممية لقسـ العمػػوـ الطبيعيػة بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع :2المادة 

 الرحماف باألغواط ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط، كل فيما  :3المادة 

 نشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سي
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  07المؤرخ في  467ممحق بالقرار رقـ 

 بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط لقسـ العمػػوـ الطبيعيػة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جاباهلل خمف هللا 1
 رئيس القسـ ي فاطمة الزىراءناج 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عابد خديجة ىدى 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رايسي عمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوبكة عتيقة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حاج سعيد حسينة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف مبارؾ ىجيرة 7
 أستاذ مشارؾ الحاج عيسى توفيق 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   89   

 

 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 أفريل 07مؤرخ في  468قػػرار رقـ 
 بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط لقسػـ المغػة العربية والفمسفة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21قتضى المرسـو الرئاسي رقـ بم -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .غواطالمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باأل
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القان
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغػة العربية والفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة  -

 .2022مارس  03طالب عبد الرحماف باألغواط المؤرخ في 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  سـو التنفيذيمف المر  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ المغػة العربية والفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط.
لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغػة العربية والفمسفة بالمدرسة العميا لألساتذة طالب تحّدد ا :2المادة 

 عبد الرحماف باألغواط ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
فيما  يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط، كل :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  07المؤرخ في  468ممحق بالقرار رقـ 

 بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط لقسـ المغػة العربية والفمسفة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فيظي عبد السالـعبد الح 1
 رئيس القسـ حمامة بمقاسـ 2
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف الصغير عائشة 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شيباني الطيب 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العيفاوي حمزة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العابد عيسى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عطية عطاء هللا 7
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 أفريل 07مؤرخ في  469قػػرار رقـ 
 بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط لقسػـ المغػة التػاريخ والجػغرافيػا

 

 البحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي و 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميا لألساتذة باألغواطمدرسة ع المتضّمف إنشاء
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العميالذي يحدد القانوف ا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التػاريخ والجػغرافيػا بالمدرسة العميا لألساتذة طالب  -

 .2022مارس  03اط المؤرخ في عبد الرحماف باألغو 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50ة تطبيقا ألحكاـ الماد المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ التػاريخ والجػغرافيػا بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط.
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التػاريخ والجػغرافيػا بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد  :2المادة 

 الرحماف باألغواط ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
غواط، كل فيما يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باأل :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  07المؤرخ في  469ممحق بالقرار رقـ 

 بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط لقسـ التػاريخ والجػغرافيػا
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ اج عيسى إلياسح 1
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف حرمة أحمد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمانة أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حوة فطيمة 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طيفوري قدور 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سائحي العالء 6

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   91   

 

 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  ،2022 أفريل 07مؤرخ في  470قػػرار رقـ 
 الجزائر -بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لقسـ دائرة األقساـ التحضيرية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26ّرخ في المؤ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .عّدؿوالمتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، الم
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانو 
بالمدرسة الوطنية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ دائرة األقساـ التحضيرية -

 .2021جواف  10الجزائر المؤرخ في  -المتعددة التقنيات
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16فيذي رقـ مف المرسـو التن 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 الجزائر. -الوطنية المتعددة التقنيات المجنة العممية لقسـ دائرة األقساـ التحضيرية بالمدرسة
بالمدرسة الوطنية المتعددة  دائرة األقساـ التحضيرية عضاء المجنة العممية لقسـتحدد القائمة االسمية أل :2المادة 

 الجزائر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -التقنيات
الجزائر، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات :3المادة 

 ي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذ
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  07المؤرخ في  470ممحق بالقرار رقـ 

 الجزائر -لقسـ دائرة األقساـ التحضيرية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ درامشي كريمة 1
 رئيس القسـ ي الياسسعداو  2
 أستاذ دمري بوعالـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زغموؿ عمار 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عالية نور اليدى 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جازولي عادؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باغمي ىدى 7
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 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنػة العمميػة ،2022 أفريل 07مؤرخ في  471قـ قػػرار ر 
 معسكػر-بكميػة عمػػـو الطبيعػة والحيػاة بجػامعة مصطفػى اسطمبػولي لقسػـ البيػولػػوجيػا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442دة عاـ ذي القع 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018نوفمبر  07المؤّرخ في  937وبموجب القرار رقـ  -

 .بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر، المعّدؿ البيولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة
بجامعة  لبيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ا -

 .2021أكتوبر  12معسكر المؤّرخ في  -مصطفى اسطمبولي
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ،2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة مصطفى  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة
 معسكر.-اسطمبولي

بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مصطفى اسطمبولي

 معسكر، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 ير التعميـ العالي والبحث العمميوز 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضػاء المجنػة العمميػةالذي يحدد القائمة االسمية أل 2022أفريل  07المؤرخ في  471ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 معسكػر-بكميػة عمػػوـ الطبيعػة والحيػاة بجػامعة مصطفػى اسطمبػولي لقسػـ البيػولػػوجيػا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ميمودي عمي 1
 رئيس القسـ بف عربة دمحم البشير 2
 أستاذة  ممياني أمينة 3
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 ضر قسـ "أ"أستاذ محا شمي نادية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيساوي يمينة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سحنوني فاطيمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف فريحة حميدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف قدوري عبد الرحيـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قريدش سييمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 أفريل 07مؤرخ في  472قػػرار رقـ 

 بالمدرسػة الوطنية العميػا لمتكنػولػوجيا لقسـ اليندسػة المػوجستيكيػة والنقػل
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442القعدة عاـ ذو  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ
 2009يناير سنة  20الموافق  1430محّرـ عاـ  23المؤرخ في  20-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
اليندسػة المػوجستيكيػة والنقػل بالمدرسة الوطنية  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـوبناًء  -

 .2021مارس   21العميا لمتكنولوجيا المؤرخ في 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ اليندسػة المػوجستيكيػة والنقػل بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا. 
تيكيػة والنقػل بالمدرسة الوطنية العميا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المػوجس :2المادة 

 لمتكنولوجيا، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

 عممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنػة العممية 2022ريل أف 07المؤرخ في  472ممحػق بالقػرار رقػـ 
 لقسػػـ اليندسػة المػوجستيكيػة والنقػل بالمدرسػة الوطنيػة العميػا لمتكنولوجيا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ معاوية شريف بوزيد 1
 رئيس القسـ دمحم األميف بجارة 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عيسى دمحم لزىر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ثابتي أمينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أسامة عناد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نفيسة رزقي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمر زيداني 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وسيمة سميج 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حميمة نيف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمػس العممػي ،2022 أفريل 07مؤرخ في  473قػػرار رقـ 

 1الجزائر -لكميػة الطػػب بجامعة بف يوسف بف خدة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404عدة عاـ ذي الق 21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .زير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات و 
 1الجزائر -بجامعة بف يوسف بف خدة الطب وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2020ديسمبر  14المؤّرخ في 
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية  24ي المؤرخ ف 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .1الجزائر -بجامعة بف يوسف بف خدة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب
، وفقا 1الجزائر-بجامعة بف يوسف بف خدة بتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الط :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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، كل فيما يخصو، بتطبيق 1الجزائر-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 
العالي  وينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 2020ديسمبر  14ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداًءا مف 

 والبحث العممي.
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي 2022أفريل  07المؤرخ في  473ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 1الجػزائػر -بجػامعة بػف يػوسػف بػف خػدة لكميػة الطػػب
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب بمحاج رشيد 1
 عميد الكمية ط مرزاؽغرناو  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بوعمي فيصل 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أيت مسعوداف دمحم صديق 4
 الطب رئيس قسـ معوش ىاشمي 5
 رئيس قسـ طب األسناف داود فاطمة الزىراء 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطب الح فارساص 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ طب األسناف مداد مميكة 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب نجاري دمحم 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ طب األسناف قناف يمينة 10
 ّف األستاذية عف قسـ طب األسنافممّثل األساتذة ذوي مص أيت ميدي ميدية 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رزقي صونيا 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف دقيش حناف 13
 مدير مخبر بحث سميـ بف خدة 14
 مدير مخبر بحث فريد ىدـو 15
 مديرة مخبر بحث ميموني صفية 16
 مدير مخبر بحث مكخموؼ دمحم 17
 رة مخبر بحثمدي صويمح سعاد 18
 مدير مخبر بحث لعمار دمحم اعمر 19
 مدير مخبر بحث بف ديب عبد الكريـ 20
 مديرة مخبر بحث بف ديساري خيرة 21
 مدير مخبر بحث ايعيش ياسيف 22
 مدير مخبر بحث اموغاش ياسيف 23
 مدير مخبر بحث ايت عبد قادر بمعيد 24
 مدير مخبر بحث كماؿ بوزيد 25
 مدير مخبر بحث ادبمعربي عي 26
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 مديرة مخبر بحث طولبي ليمة 27
 مديرة مخبر بحث مسكيف جميمة 28
 مديرة مخبر بحث تازيغ مريـ 29
 مديرة مخبر بحث أزواو ليمة 30
 مسؤولة مكتبة الكمية شريكت بيية 31
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجػنة العمميػة ،2022 أفريل 07في مؤرخ  474قػػرار رقـ 
 1الجػزائر-لقسػـ الطػب بكميػة الطػػب بجػامعة بف يػوسف بف خػدة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 والمتعّمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 غشت سنة 23لموافق ا 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطػب بكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف خدةوبناًء عمى  -

 .2020ديسمبر  14المؤّرخ في  1الجزائر 
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23فق الموا 1424

 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف خدة
 .1الجزائر

 -ب بجامعة بف يوسف بف خدةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػب بكمية الطػػػػػ :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1الجزائر-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 
ـ العالي وينشر في النشرة الرسمية لمتعمي 2020ديسمبر  14ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداًءا مف 

 والبحث العممي.
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحػّدد القػائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة 2022أفريل  07المؤرخ في  474ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1الجػزائر-بجػامعة بف يػوسف بف خػدة لقسػـ الطػب بكمية الطػػب

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أصالح فارس 1
 رئيس القسـ معوش ىاشمي 2
 ذ استشفائي جامعيأستا بوسعيود كماؿ 3
 أستاذ استشفائي جامعي بف عثماف محند طيب 4
 أستاذ استشفائي جامعي  نباب عبد القادر 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ"أ" قادي أحمد 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ"أ" بميؾ نبيل 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي عمي دمحم 8
 اعد استشفائي جامعيأستاذ مس رحموف نادية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجػنة العمميػة ،2022 أفريل 07مؤرخ في  475قػػرار رقـ 

 1الجػزائر-لقسـ طػب األسنػاف بكمية الطػػب بجػامعة بف يػوسف بف خػدة
 

 والبحث العممي، إّف وزير التعميـ العالي
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿوالمتض
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لطػػػػػب بجامعة بف يوسف بكمية ا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ طػب األسنػاف -

 .2020ديسمبر  14المؤّرخ في  1الجزائر-بف خدة
 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -لطػػػػػب بجامعة بف يوسف بف خدةبكمية ا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طػب األسنػاف
 .1الجزائر
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بف  بكمية الطػػػػػب بجامعة بف يوسف تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طػب األسنػاف :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر-خدة

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق1الجزائر-وسف بف خدةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف ي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحػّدد القػائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة 2022أفريل  07المؤرخ في  475ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1الجػزائر-بجػامعة بف يػوسف بف خػدة لقسػـ طػب األسنػاف بكمية الطػػب

 

 الصفػة ػباالسـ والمق الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مداد مميكة 1
 رئيس القسـ داود فاطمة الزىرة 2
 أستاذ استشفائي جامعي شويطر يمينة زوجة قناف 3
 أستاذ استشفائي جامعي أيت ميدي ميدية زوجة سيد ادريس 4
 أستاذ استشفائي جامعي  ميديد شفيقة زوجة بابا 5
 ر استشفائي جامعيأستاذ محاض اردرايف حسيبة 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي لصفر فازية زوجة لمروس 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي محفوظ أماؿ زوجة حمداوي  8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بقاح دنيا وىيبة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021نوفمبر  3المؤرخ في  1182يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 07مؤرخ في  476قػػرار رقـ 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غميزاف
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12 ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2020نوفمبر سنة  22الموافق 1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .ومن 2والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف، السيما المادة 
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2021نوفمبر  3المؤرخ في  1182وبمقتضى القرار رقـ  -

 .، المعدؿجامعة غميزاف
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 ُيػقػػػػػّرر
 

والمذكػور أعاله،  ،، المعدؿ2021نوفمبر  3المؤرخ في  1182يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 وؿ الممحق بيذا القرار.محدد في الجد كما ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة أعضاء مجمس إدارة جامعة غميزافقائم

 ف واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 تعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بال رئيس دىـو عبد المجيد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو يعقوبي فتحية -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو ة قادةمخموفي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عيمف زواوي  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو براىيمي عبد العزيز -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو حرير أحمد -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثمة الوزير  عضو أمير عيد أمينة -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو بودالي دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة عضو بف سالـ رضا -
 مكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ال عضو قاسمي عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو ـ عبد السالـغنا -
 وزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثمة ال عضو بكارة فاطمة -
 ير المكمف بالرقمنة واإلحصائياتممثل الوز  عضو بشروؿ عادؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو حمودة سيدىـ فيصل -
 لعموميةالوزير المكمف باألشغاؿ اممثل  عضو بوطغاف نور الديف -
 األوؿ المكمف بالمؤسسات المصغرة ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير عضو بوصبع سمير -
 قتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةممثل الوزير المنتدب لدى الوزير األوؿ المكمف با عضو حيوؿ فريد -
 ممثل الوالي عضو باشا سفياف -

 

 ."...........................................لباقي بدوف تغييروا............................................"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 أفريل 07مؤرخ في  477قػػرار رقـ 
 المدرسة العميا لألساتذة ببشار

 

 والبحث العممي، إّف وزير التعميـ العالي
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  182- 15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
  .منو 4والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببشار،السيما المادة 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييد2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 ي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العال :3المادة 

 2022 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سة العميا لألساتذة ببشارقائمة أعضاء مجمس إدارة المدر 
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا مجاود دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو رمداني المناع  -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو زعيطي دمحم -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو ياف زبدة مسعود مراد صف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو سباعي منصور -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عباد بوزياف -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "أ"سمممثل منتخب عف  عضو مرابطي عبد الحق -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "ب" عضو بمبوخاري مباركة -
 يف لقسـ "أ "ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعد عضو ماموني عبد الرحماف -
 ؾ األساتذة المساعديف  لقسـ "أ"ممثل منتخب عف سم عضو دوكي بوبكر -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمنتخب عف الموظفيف اإل ممثل عضو بف عمارة خالد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو دمحمي عبد الوىاب -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو أوراغ وساـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو بف موسى يمينة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019ديسمبر 10المؤرخ في 1978يعدؿ القرار رقـ   ،2022 أفريل 10مؤرخ في  478قػػرار رقـ 
 1الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد البصريات وميكانيؾ الدقة لدى جامعة سطيف

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت  سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  - -

 .منو 63، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 2003
، 2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد البصريات 2012أكتوبر 31المؤرخ في  404وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1وميكانيؾ الدقة لدى جامعة سطيف
ائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد ، الذي يحدد الق2019ديسمبر  10المؤرخ في 1978وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1البصريات وميكانيؾ الدقة لدى جامعة سطيف
 ُيػقػػػػػّرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو  2019ديسمبر  10المؤرخ في1978رقـ  يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار ف :2الػػػػمػػػػػادة 
 2022 أفريل 10 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2019ديسمبر  10المؤرخ في 1978 يعدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  10مؤرخ في ال 478رقـ  ممحق بالقرار

 1الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد البصريات وميكانيؾ الدقة لدى جامعة سطيف
 

 الصفة اإلسـ والمقب
 رئيسا -مدير المعيد نبيل بمخير -
 ممي لممعيدرئيس المجمس الع فمكاوي أحمد -
 رئيس قسـ ميكانيؾ الدقة سمماني حساـ -
 رئيسة قسـ البصريات قسـو آسيا -
 مدير مخبر بحث لوصيف كماؿ -
 مدير مخبر بحث كسكاس بوعالـ -
 مدير مخبر بحث سماتة لخضر -
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 مدير مخبر بحث قصاص حسيف -
 مدير مخبر بحث مقالتي السعيد -
 ستاذية عف قسـ البصرياتممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األ بموي بوزي  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ميكانيؾ الدقة حراؽ عبد الغني -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف رحماني دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف أورحموف عباس -
 ييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقن مسواكة زىير -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات إدريس رفيق -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ البصريات سميمي يونس -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ ميكانيؾ الدقة بوعمي فخر الديف -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 أفريل 11مؤرخ في  479قػػرار رقـ 
 لدى جامعة المدية كمية العمـو

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .الحكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
  .منو

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7خ في المؤر  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ لدى جامعة  2016جواف  9المؤرخ في  583 وبمقتضى القرار رقـ -
 .المدية

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذك2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو لدى جامعة المدية.
 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو لدى جامعة المدية في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. :2الػػػمػادة 
 العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ  :3الػػػػمادة 

 2022 أفريل 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022أفريل  11المؤرخ في  479 قـالقػػرار ر  ممحق بالقرار
 كمية العموـ لدى جامعة المدية

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا حديدي نورالديف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية أمونة مصطفى  -
 رئيس قسـ عمـو المادة بوشاشية كريـ -
 ـ الرياضيات واإلعالـ اآلليرئيس قس بف تركي عبد السالـ -
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة محجوبي الجياللي  -
 مديرة مخبر بحث بف عاشور كاريف -
 مدير مخبر بحث حناشي زيتوني -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادة ربوح سامية -
 صف األستاذية عف قسـ عمـو المادةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي م ييـو مديحة مالحة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واالعالـ اآللي آحفير معمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واالعالـ اآللي بوشو أحمد  -
 قسـ عمـو الطبيعة والحياة ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف خامس معمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة باشف دمحم  الصادؽ -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بوعزة فاطمة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف شعواطي كريمة -
 اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف  عباس بالؿ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بطاش توفيق -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ عمـو المادة  يحياوي سعاد  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الرياضيات واالعالـ اآللي بومديف رياف -
 عف الطمبة عف قسـ عمـو الطبيعة والحياةممثمة منتخبة  جوابري دنيا -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد قائمة اليياكل غير الممركزة ،2022 أفريل 12مؤرخ في  482قػػرار رقـ 
 لمديواف الوطنية لمخدمات الجامعية المؤىمة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية

 

 يـ العالي والبحث العممي،إّف وزير التعم
سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .فويضات المرفق العاـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وت2015
 2021ة يوليو سن 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
الذي  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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 1995مارس  22فق الموا 1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تنظيمو وعممو، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية و 

 2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
أو مشتمالتيا، المعّدؿ  لتابعة لياوالمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات ا

 .والمتّمـ
 ُيػقػػػػػّرر

 

المؤىمة  الجامعية ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد قائمة اليياكل غير الممركزة لمديواف الوطني لمخدمات المادة األولى:
المؤرخ  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  172طبقا ألحكاـ المادة  لتأسيس لجنة الصفقات العمومية

 أعاله. والمشار إليو، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2 في
أعاله، تؤسس لدى كل مديرية خدمات جامعية لجنة صفقات  ، المذكورةقا ألحكاـ الماّدة األولىيطبت :2الػػػمػػادة 

 ممفات مديريات الخدمات الجامعية واإلقامات الجامعية التابعة ليا. عمومية مؤىمة لدراسة
ترفع الطعوف الناجمة عف المنح المؤقت لصفقات مديريات الخدمات الجامعية واإلقامات الجامعية  :3الػػػمػػادة 

المؤرخ  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  184في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادة  التابعة ليا
 لصفقاتالدى لجنة ، أعاله ليووالمشار إ ،2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2في 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. العمومية لممؤسسة العمومية أو المجنة القطاعية لمصفقات العمومية
الجريدة الرسمية لمجميورية  وفيينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي  :4الػػػمػػادة 

 الشعبية. الجزائرية الديمقراطية
 2022 أفريل 12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022أفريل  17مػؤرخ فػي  28قػػرار رقػـ 

 جامعة تيزي وزو لػدى
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

         .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442دة عاـ ذي القع 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ يتضمف
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 ، المتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو1989أوت سنة  01المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعدؿ والمتمـ

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدى 2022جانفي سنة  16نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 جامعة تيزي وزو.

 ُيػقػػػػػّرر
 

 امعة تيزي وزو.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى ج المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػادة 

 األعضاء الدائموف:                
 موحيا يسيف -03 سويبس ليندة -02 بودياؼ سميـ -01
 بوعبد هللا صاليحة -06 حداد جماؿ -05 بوجمعة سالـ -04
 كري نور الديفبو  -09 بوزرد بمقاسـ -08 مدوش يسيف -07

 األعضاء اإلضافيوف:                
 لياسخطاب  -03 ربحي سميرة -02 ديش أرزقي -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3 المػػادة
ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ يكمف السيػد مدير جامعة تيزي وزو بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي س :4المػػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2022أفريل  17حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمف، 2022مارس  21المؤرخ في  20يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  17مػؤرخ فػي  29رقػـ قػػرار 
 لػػدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا  إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

       .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
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، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

، المتضمف 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفرعاـ  15المؤرخ في  19-12بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .لعالي والبحث العمميالمحدد لصالحيات وزير التعميـ ا

، المتضمف إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية  لدى الوكالة 2022مارس سنة  21نظػػػػًػرا  لمقرارالمؤرخ في  -
 .الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا

 ُيػقػػػػػّرر
 

 

، المشار إليو أعاله 2022س سنة مار  21المؤرخ في  20تعدؿ أحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  المػادة األولى:
 وتحرر كاآلتي:

تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو  المػادة األولى:"
 ".والتكنولوجيا

ذي سينشػر تكمف السيػدة مديرة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا بتنفيذ ىػذا القػرار، ال :2المػػػادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.

 2022أفريل  17حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   2020نوفمبر  26المؤرخ في  885دؿ القرار رقـيع ،2022 أفريل 19مؤرخ في  483قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  83-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

بة، إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بعنا 2017
 .الصناعية
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، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2020نوفمبر  26المؤرخ في  885وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة.

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

أعاله، كما ىو  ر، والمذكو 2020نوفمبر  26خ في المؤر  885يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيسا حداد سميـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو حرزهللا نوارة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو بف الطاىر نادية  -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المك عضو زبار عبد القادر -
 ية واإلصالح اإلداري وظيفة العمومممثل السمطة المكمفة بال عضو شوعيب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بالدىاف سفياف -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو عاشوري دمحم -
 جزائرية لمتجارة والصناعة بعنابةممثل عف الغرفة ال عضو منصوري فريد دمحم رياض -
  SGS Qualitest ALGERIEممثل عف المؤسسة العمومية االقتصادية  عضو صاولي وليد -
 EPE SPA SOTRAMEST.ممثل عف المؤسسة  عضو متوقي نورالديف -

 

 :األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو عزوز صالح الديف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو العسكري يمينة -
 قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف عضو سميمي كريمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو رزايقي وسيمة -
 ة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"ممثمة منتخب عضو رميشي سموى  -
 ة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"ممثمة منتخب عضو قادة نسمة -
 بةممثل منتخب عف الطم عضو حسيني راسيـ عقبة  -
 ممثل منتخب عف الطمبة وعض ميدار أسامة دمحم أنيس -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021جواف  13المؤرخ في  648يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 19مؤرخ في  484قػػرار رقـ 
 الذي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عمـو التسيير بعنابة

 

 زير التعميـ العالي والبحث العممي،إّف و 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادى االولى عاـ  18في  المؤرخ 88-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الى مدرسة  والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة، 2017
 عميا في عمـو التسيير.

جمس إدارة ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء م2021جواف  13المؤرخ في  648وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة العميا في عمـو التسيير بعنابة. 

 ُيػقػػػػػّرر
 

أعاله، كما ىو  ر، والمذكو  2021جواف  13المؤرخ في  648يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا :2المادة 
 2022 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لعميا في عمـو التسيير بعنابةقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة ا

 األعضاء المعينوف: - 1                                 
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمـممثل الوزير المكم رئيس قواسمية عبد الكريـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو حرز هللا نوارة -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو بف طاىر نادية -
 فممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينيي عضو زبار عبد القادر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو شوعيب دمحم -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثمة الوزير  عضو مقيداش فراح -
 الوزير المكمف بالصناعةممثل  عضو بمدىاف سفياف -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف ال عضو منصوري فريد دمحم رياض -
 ممثل عف مؤسسة فرتياؿ عضو بوشموخ دمحم فوزي  -
 غيموز وشركائو( SNC)  ممثل عف شركة األشغاؿ العمومية والري  عضو غيموز عبد الرشيد -

 

 ."..........................................والباقي بدوف تغيير........................................."
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 2020المؤرخ في أوؿ ديسمبر  960يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 19مؤرخ في  485قػػرار رقـ 
 )والية األغواط( المركز الجامعي بأفمو الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظي
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
الموافق أوؿ  سبتمبر سنة  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بأفمو)والية األغواط( ، السيم 2016
عضاء مجمس إدارة الذي يحدد القائمة االسمية أل 2020المؤرخ في أوؿ ديسمبر  960وبمقتضى القرار رقـ  -

 المركز الجامعي بأفمو، المعدؿ.
 ُيػقػػػػػّرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2020المؤرخ في أوؿ ديسمبر  960يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 حث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب :2المادة 
 2022 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 معي بأفمو)والية األغواط(قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجا

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سالوي عبد القادر -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو رباح عبد القادر -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو سىبدرينة عي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو صحراوي عبدالحميـ -
 غيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتش عضو دبابش عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو لعموري النذير -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو ي دمحميوسف -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو نميمي دمحم  -
 ممثل الوالي عضو رقاب عبد القادر -

 

 ."..........................................والباقي بدوف تغيير........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات ،2022 أفريل 19مؤرخ في  486قػػرار رقـ 
 1لدى جامعة قسنطينة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

والمتعمق  1984غشت  18ق المواف 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1قسنطينةبتنظيـ جامعة 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

غشت سنة  23الموافق  1424ثانية عاـ جمادى ال 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003

 .منو
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العممييالذي يحدد صالحيات وز 
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات  2012نوفمبر  12المؤرخ في  414وبمقتضى القرار رقـ  -

  .1لدى جامعة قسنطينة
 ُيػقػػػػػّرر

 

الثانية عاـ جمادى  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  اآلداب والمغات لدى جامعة قسنطينة
الجدوؿ الممحق في  1تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة قسنطينة :2الػػمادة 

 بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػمادة 

 2022 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ،2022أفريل  19مؤرخ في ال 486رقـ ممحق بالقرار 
 1قسنطينة اآلداب والمغات لدى جامعة كمية

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا كاتب حسف -
 العممي لمكميةرئيس المجمس  وغميسي يوسف -
 رئيسة قسـ اآلداب والمغة الفرنسية  بومنجل ليميا -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة العربية محمودي شعيب -
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 رئيس قسـ اآلداب والمغة  اإلنجميزية بوغنوط حمودي -
 رئيس قسـ الترجمة بف طالب مصطفى -
 مديرة مخبر بحث قروي زىيرة -
 مديرة مخبر بحث شراد ياسمينة -
 مدير مخبر بحث بوساحة حساف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة العربية حاجي الصديق -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة العربية ىبيرة عز الديف -
 مغة الفرنسيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب وال بف سقسمي عنتر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية بيطاط فريد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية ساحمي فتيحة -
 المغة اإلنجميزيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب و  حمادوش فاطمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الترجمة    صبيحي دمحم األخضر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الترجمة بف شعباف عبد الغاني -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف باقة نادية -
 اتذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األس جزار دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حمداف زوبير -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شراونة سايح -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اآلداب  والمغة العربية مدور عمار السايح -
 نتخبة عف الطمبة عف قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزيةممثمة م آية منيرة رأس العيف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الترجمة زياد سياـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 أفريل 19مؤرخ في  487قػػرار رقـ 
 1طينةكمية الحقوؽ لدى جامعة قسن

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
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والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ لدى  2012نوفمبر  12المؤرخ في  416بمقتضى القرار رقـ  -
 .1جامعة قسنطينة

 قػػػػػّررُيػ
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1نةالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  الحقوؽ لدى جامعة قسنطي
في الجدوؿ الممحق بيذا  1تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ لدى جامعة قسنطينة  :2الػػػمػادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػمػادة 

 2022 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022أفريل  19المؤرخ في  487ممحق بالقرار رقـ 
 1ينةكمية الحقوؽ لدى جامعة قسنط

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا عمارو فوزي  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوطرفاس دمحم -
 رئيس قسـ القانوف الخاص مرموف موسى -
 رئيس قسـ القانوف العاـ كحوؿ وليد -
 رئيسة قسـ العمـو اإلدارية حركاتي جميمة -
 مدير مخبر بحث كردوف عزوز -
 بحثمدير مخبر  بف حممة سامي -
 مدير مخبر بحث بولمكاحل أحمد -
 مديرة مخبر بحث محروؽ كريمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  القانوف الخاص   بوبترة طارؽ  -
 ممثل منتخب  عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  القانوف الخاص خمفاوي عبد الباقي -
 ذوي مصف األستاذية عف قسـ  القانوف العاـممثل منتخب عف األساتذة  معمـ يوسف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ برني كريمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوزيتوف عبد الغاني -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف جغري أميرة -
 خدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المست مبيروؾ جالؿ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بنونة رضا -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ   القانوف العاـ عيساوي ايياب -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  القانوف الخاص بوقوس أنفاؿ -
 مبة عف قسـ العمـو اإلدارية  ممثمة منتخبة عف الط مشري ىديل -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو الدقيقة  ،2022 أفريل 19مؤرخ في  488قػػرار رقـ 
 1لدى جامعة  قسنطينة 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84رسوـ رقـ وبمقتضى الم -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقيقة  2012نوفمبر  12المؤرخ في  415وبمقتضى القرار رقـ  -
 .1لدى جامعة قسنطينة

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو الدقيقة لدى جامعة قسنطينة
في الجدوؿ الممحق  1اء مجمس كمية العموـ الدقيقة لدى جامعة قسنطينة تحدد القائمة اإلسمية ألعض :2المادة 

 بيذا القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3المادة 

 2022 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022أفريل  19المؤرخ في  488ممحق بالقرار رقـ 
 1كمية العموـ الدقيقة لدى جامعة قسنطينة

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا زيف الديفويمي  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بولطيف عمي  -
 رئيس قسـ الكيمياء  دباش عبد المجيد -
 رئيس قسـ الفيزياء بوجعادة عمي -
 رئيس الرياضيات بركاف عبد الحق -
 مدير مخبر بحث بالؿ نذير -
 مدير مخبر بحث بف عميرة فريد -



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   114   

 

 

 مدير مخبر بحث بف ساحة رابح -
 مدير مخبر بحث عبد الرحمافبوعبمو  -
 مديرة مخبر بحث كغوش نصيرة -
 مدير مخبر بحث قارة عمي أحسف -
 مدير مخبر بحث زرطاؿ عبد النور -
 مدير مخبر بحث سييمي الطاىر -
 مديرة مخبر بحث كعبوش زىية -
 مدير مخبر بحث دباش عبد المجيد -
 مدير مخبر بحث بوجعادة عمي -
 مدير مخبر بحث كبابي إبراىيـ -
 مدير مخبر بحث بمفيتاح عمي -
 مدير مخبر بحث دنش دمحم -
 مدير مخبر بحث بصيمة خالد -
 مدير مخبر بحث دخموش مغالوي  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء  بودارف شوقي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء  مواتس شعباف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء نعيجة ىدى -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء قايـ سمرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات    دنش دمحم -
 ف قسـ الرياضياتممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية ع دغداؽ مسعود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بونسر عبد الحفيع -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف كريكط صالح -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شطاح رانيا -
 لخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ا ميني فيصل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الكيمياء  كركوب بالؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الفيزياء   باشا مصطفى -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الرياضيات غشي عبد الكريـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 أفريل 19مؤرخ في  489قػػرار رقـ 
 1عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية لدى جامعة قسنطينة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .سيرىا، المعدؿ والمتمـو  1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37حدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي ي2003

  .منو
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ األرض  2012نوفمبر  12المؤرخ في  417ر رقـ وبمقتضى القرا -

 .1والتييئة العمرانية لدى جامعة قسنطينة والجغرافيا 
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23موافق ال 1424

 .1القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية لدى جامعة قسنطينة
ئة العمرانية لدى جامعة تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ األرض والجغرافيا والتيي :2الػػػمػػادة 

 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 1قسنطينة
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الػػػمػػادة 

 2022 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022أفريل  19المؤرخ في  489ممحق بالقرار رقـ 
 1كمية عموـ األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية لدى جامعة قسنطينة

 

 الصفة ـ المقب واإلس
 عميد الكمية، رئيسا شابور نبيل -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوالصوؼ رابح -
 رئيس قسـ التييئة العمرانية لخضر عمار -
 رئيس قسـ عمـو الجغرافيا والطبوغرافيا فرحاد توفيق -
 رئيس قسـ العمـو الجيولوجية بوأجة فواد -
 مدير مخبر بحث شراد صالح الديف -
 دير مخبر بحثم مباركي عز الديف -
 مدير مخبر بحث شوط حسيف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  التييئة العمرانية تواتي بوزيد  -
 ممثل منتخب  عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التييئة العمرانية محرزي دمحم كماؿ الديف -
 ستاذية عف قسـ العمـو الجغرافيا والطبوغرافياممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األ مزىود سامي  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو الجغرافيا والطبوغرافيا بعداش دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  العمـو الجيولوجية مرمي رمضاف -



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   116   

 

 

 ف األستاذية عف قسـ العمـو الجيولوجيةممثل  منتخب  عف األساتذة ذوي مص شالظ اسماعيف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوتي جالؿ -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف ىواري سعاد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات زلة ياسمينة -
 رييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدا رىيوي حورية  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  التييئة العمرانية ساحمي ىيثـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو الجغرافيا والطبوغرافيا  بوريغة اسماعيل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  العمـو الجيولوجية عمارة ميدي -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 أفريل 19مؤرخ في  490قػػرار رقـ 
 1كمية عمـو التكنولوجيا لدى جامعة قسنطينة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1قسنطينةبتنظيـ جامعة 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عمـو  2012نوفمبر  12المؤرخ في  413وبمقتضى القرار رقـ  -
  .1التكنولوجيا  لدى جامعة قسنطينة

 ُيػقػػػػػّرر
 

ـ جمادى الثانية عا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو التكنولوجيا لدى جامعة قسنطينة
وؿ الممحق في الجد 1تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ التكنولوجيا لدى جامعة قسنطينة :2الػػػمػػادة 

 بيذا القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الػػػػمػادة 

 2022 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسالذي  2022أفريل  19المؤرخ في  490 ممحق بالقرار رقـ
 1كمية عموـ التكنولوجيا لدى جامعة قسنطينة

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا بوزيد عيسى -
 مجمس العممي لمكميةرئيس ال طميعة عز الديف -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية  عبدو كماؿ -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانكية ميمس عادؿ -
 رئيس قسـ ىندسة النقل بمعور أحمد -
 رئيس قسـ اإللكتروتقني كردوف جماؿ -
 رئيس قسـ ىندسة التكييف قمري رابح -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ عريس اسكندر -
 ر بحثمدير مخب بوالفوؿ عز الديف -
 مدير مخبر بحث زيد السعيد -
 مديرة مخبرة بحث منصوري نورة -
 مديرة مخبرة بحث لخضرة مايا -
 مدير مخبر بحث خزار عبد المالؾ -
 مدير مخبر بحث ريابي دمحم ليدي -
 مدير مخبر بحث ساحمي صالح -
 مدير مخبر بحث كرور فؤاد -
 مدير مخبر بحث سمطاني فوزي  -
 بر بحثمدير مخ بف سبتي صالح الديف -
 مدير مخبر بحث بالؿ عز الديف -
 مدير مخبر بحث بف يسعد اسماعيل -
 مدير مخبر بحث خالي عمار -
 مدير مخبر بحث بوشوشع عمي -
 مدير مخبر بحث شارؼ عبد الفتاح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية برواؿ أحمد -
 ساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية  ممثل منتخب عف األ خوادجية إلياس -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانكية عموري عمار -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانكية شرفية عبد الحكيـ -
 مصف األستاذية عف قسـ ىندسة النقل ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي  بوياية ليندة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة النقل سالمي صالح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني نمور دمحم لقماف -
 يممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقن زعرور العيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة التكييف ميري زيف العابديف -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة التكييف طراد عبد الرشيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ بمياني أحمد -
 عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ ممثل منتخب مرير فريد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حمالوي سميـ -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بونشبة ىاجر -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف مصطفى وسيمة -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل منتخب صاؼ حمزة زكرياء -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية غرباؿ بالؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الميكانكية   بوريو أيمف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ ىندسة النقل   ىاروف شريف -
 ة عف قسـ اإللكتروتقني  ممثل منتخب عف الطمب أوالد دحماف يحي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ ىندسة التكييف طالب شمس الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإللكترونيؾ بعمي حمزة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمسيحدد القائمة اإلسمية أل ،2022 أفريل 19مؤرخ في  491قػػرار رقـ 
 1كمية عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة قسنطينة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21 بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف المعدؿ والمت، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 .منو

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

عة ألقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيوالمتضمف إنشاء ا 2012نوفمبر  12المؤرخ في  418وبمقتضى القرار رقـ  -
 .1والحياة لدى جامعة قسنطينة

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة قسنطينة
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في الجدوؿ  1تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ  الطبيعة والحياة لدى جامعة قسنطينة :2الػػػمػادة 
 الممحق بيذا القرار.

 .تعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لم :3الػػػمػادة 
 2022 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022أفريل  19المؤرخ في  491ممحق بالقرار رقـ 

 1كمية عموـ الطبيعة والحياة لدى جامعة قسنطينة
 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا دىيمات العيد -
حميدشي دمحم عبد  -

 الحفيع
 رئيس المجمس العممي لمكمية

 يولوجيا الخموية والجزئيةرئيس قسـ الكيمياء الحيوية والب نسيب يوسف -
 رئيسة قسـ الميكروبيولوجيا عبد العزيز وداد -
 رئيس قسـ بيولوجيا الحيواف مداسي ابراىيـ -
 رئيس قسـ البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية باقة مبارؾ -
 رئيس قسـ البيولوجيا التطبيقية قاسـ شاوش نور الديف -
 مديرة مخبر بحث حمودة دنيا -
 مديرة مخبر بحث بف كنانة نعيمة  -
 مديرة مخبر بحث أمداح سعاد -
 مديرة مخبر بحث ساطة دليمة -
 مدير مخبر بحث بف سقيني عبد الرحماف -
 مدير مخبر بحث قاسـ شاوش نور الديف -

 ياء الحيوية والبيولوجيا الخمويةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيم دحماني ذىبية ايناس -
 والجزئية

ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية  خضارة عبد الكريـ -
 والجزئية

 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  الميكروبيولوجيا عرافة نجوى  -
 الميكروبيولوجياممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ   لغميمي ىند -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ بيولوجيا الحيواف زرقوف دمحم العربي -
 الحيواف ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ بيولوجيا بعمي نصيرة -
 البيئة النباتيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا وعمـ  تواتي العيد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية بوصبع رتيبة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا التطبيقية بميل إيناس -
 البيولوجيا التطبيقية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ مصباح أسماء -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف كمو كماؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف مجروبي دمحم العربي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شباؿ ابراىيـ الخميل -
 التقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف و  بوممة حسيف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزئية طرباؽ رانية -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  الميكروبيولوجيا رتاـ نور اليقيف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ   بيولوجيا الحيواف بولقروف دمحم حبيب الرحماف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية   ح رابحرويب -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ البيولوجيا التطبيقية موساوي منار -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء مجمسيحدد القائمة اإلسمية  ،2022 أفريل 19مؤرخ في  492قػػرار رقـ 
 1لدى جامعة قسنطينة معيد العمـو البيطرية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 63والمتمـ، ال سيما المادة  ؿالذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 
ـو البيطرية  ونة لمعيد العموالمتضمف إنشاء األقساـ المك 2012نوفمبر  12المؤرخ في  419وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1لدى جامعة قسنطينة
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .1قسنطينة ة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد العمـو البيطرية  لدى جامعةالقائم

، في الجدوؿ الممحق 1تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد العموـ البيطرية دى جامعة قسنطينة :2الػػػمػادة 
 بيذا القرار.

 .ميينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم :3الػػػػمػادة 
 2022 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022أفريل  19المؤرخ في  492 ممحق بالقرار رقـ
 1معيد العموـ البيطرية لدى جامعة قسنطينة

 

 الصفة اإلسـ والمقب
 رئيسا -مدير المعيد برارحي الحاسف -
 رئيسة المجمس العممي لممعيد بف حمزة لويزة -
 رئيس قسـ ماقبل العيادي سقني رشيد -
 يةرئيس قسـ الوقاية والصحة الحيوان القرود رشيد -
 رئيس قسـ طب وجراحة التكاثر الحيواني بوغرارة ىيثـ -
 رئيس قسـ اإلنتاج الحيواني بوخشـ سعيد -
 مدير مخبر بحث مقرود عبد السالـ -
 مدير مخبر بحث بوعزيز عمر -
 مديرة مخبر بحث معمري زينب -
 عياديممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ماقبل ال عبد الجميل دمحم الشريف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ماقبل العيادي جفاؿ سامية -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الوقاية والصحة الحيوانية أرزور نجوى  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الوقاية والصحة الحيوانية تيتي أماؿ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ طب وجراحة التكاثر الحيواني ديب أميرة ليمى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ طب وجراحة التكاثر الحيواني غريبي لطفي -
 نيممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلنتاج الحيوا منصور حضرية -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلنتاج الحيواني طكوؾ فايزة وىيبة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف طريفة وردة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عفوتني العربي -
 دماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخ بوتش رفيق -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شكيرب رشيد -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ ماقبل العيادي سعيد حداد لينا -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الوقاية والصحة الحيوانية نعموف معاد -
 جراحة التكاثر الحيوانيممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ طب و  عمامرة أيمف سعد الديف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اإلنتاج الحيواني صيد رانيا -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2021جويمية  14مؤرخ في  804قػػرار رقػـ يعدؿ ويتمـ ال ،2022 أفريل 20مؤرخ في  493قػػرار رقـ 

 أىيػل الجامعػي تعمى ال بيػق األحكػاـ المتعمقػة بالحصػوؿكيفيػات تطلحػّدد الم
 

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

 والمتّمـ. القانوف الّتوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ
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 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ في  281-21رئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -
 .، المعدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

يوليو سنة  23الموافق 1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا.الذي يحّدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوط 2001

 2001أكتوبر سنة  1الموافق 1422رجب عاـ  13المؤّرخ في  293-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
والمتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميوف 

 المتّمـ. آخروف باعتبارىا عمال ثانوًيا،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحّدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره. 
 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤّرخ في 130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث.
 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤّرخ في 131-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ.
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ستر وشيادة الدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و شيادة الما
نوفمبر  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤّرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي. 2011سنة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434وؿ عاـ ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي. الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
جانفي سنة  28الموافق  1442جمادى الثانية عاـ  14المؤّرخ في  50-21فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 منو. 8و 6 ،4الذي يحّدد شروط وكيفيات الحصوؿ عمى الّتأىيل الجامعي، السيما المواد  2021
 2021أبريل سنة  7الموافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 ف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة الّتعميـ العالي والبحث العممي.والمتضمّ 
عمى  كيفيػات تطبيػق األحكػاـ المتعمقػة بالحصػوؿالمحدد ل 2021جويمية  14مؤرخ في  804 وبمقتضى القرار رقـ -

 .أىيػل الجامعػيتال
 ُيػقػػػػػّرر
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جويمية  14مؤرخ في ال 804قػػرار رقػـ مف ال 12دة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ أحكاـ الما المادة األولى:
 .أىيػل الجامعػيتعمى ال كيفيػات تطبيػق األحكػاـ المتعمقػة بالحصػوؿلحػّدد الم، 2021

والمذكور أعاله، ، 2021جويمية  14مؤرخ في ال 804قػػرار رقػـ مف ال 12مـ أحكاـ المادة تتعدؿ و ت :2المادة 
 وتحرر كاألتي:

تخضع ممفات الترشح لمّتأىيل الجامعي المقبولة إلى الّدراسة والّتقييـ مف طرؼ أعضاء الّمجنة  :12الماّدة "
في الممحق المحددتيف  التقييـتي الفرعية الذيف ينتموف لميداف و/أو شعبة المترشح وفقا لشبك

قتيف بيذا ( بالنسبة لمباحثيف الدائميف، الممح2بالنسبة لألساتذة الباحثيف والممحق رقـ ) (1رقـ )
 القرار".

المدير العاـ لمّتعميـ والتكويف ومدير المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي و  ٌيكّمف كّل مف :3المادة 
الموارد البشرية ومدير المالية بوزارة الّتعمػيـ العالػي والبحػث العػممػي ورؤساء الّندوات الجيوية لمجامعات 

ة والبحثية، كّل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الّرسمية ومديري المؤّسسات الجامعي
 لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022أفريل  20في حرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 2021جويمية  14مؤرخ في  804رقػـ  المعدؿ والمتمـ لمقرار 2022أفريل  20المؤرخ في  493رقـ  لمقػػرار( 1) ممحػػق رقـ
 عمى الّتأىيػل الجامعػي كيفيػات تطبيػق األحكػاـ المتعمقػة بالحصػوؿالمحدد ل

 

 بالنسبة لألستاذ الباحث أجػل الحصػوؿ عمى الّتأىيػل الجامعػيمف لّتقييػـ شبكػػة ا
 البيداغوجيا: -1

 أ/ التعميـ:
 (،نقطة عمى األكثر 45) نقطة/السنة 15الدروس:  -
 (،نقطة عمى األكثر 24) نقاط/السنة 8األعماؿ الموجية:  -
 (،نقطة عمى األكثر 15) نقاط/السنة 5األعماؿ التطبيقية:  -
 .نقطة 15لخط مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية: دروس عبر ا -

 ب/ النشاطات البيداغوجية:
 .(نقطة عمى األكثر 24) نقطة/المطبوعة 12مطبوعة دروس مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية:  -
 .نقطة 30نشر مؤلفات بيداغوجية:  -
 .(قاط عمى األكثرن 9) نقاط/السنة 3القياـ بالوصاية مصادؽ عمييا مف طرؼ رئيس القسـ:  -
 .(عمى األكثر 18)نقاط/السنة  6متابعة الّطمبة المتربصيف في المؤسسة:  -
 .نقاط 5المشاركة في العالقة بيف الجامعة والمحيط االجتماعي واالقتصادي والمصادؽ عمييا مف طرؼ رئيس القسـ:  -

اغوجية، رئاسة الّمجاف المشاركة في التنشيط البيداغوجي عمى شكل ندوات، ورشات، المسؤوليات البيد -
 .نقاط 5البيداغوجية... مصادؽ عمييا مف طرؼ رئيس القسـ: 

ليسانس )بما في ذلؾ مذكرات المدارس العميا لألساتذة(، اليندسة أو ما يعادليا، ماستر، ما بعد التدرج   تأطير مذكرة -
 .(نقطة عمى األكثر 27ة )نقاط/المذكر 9المتخصص، ماجستير: 
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 نشاطات البحث:  -2
 ،نقطة/المنشور 100نشورات دولية مف الصنف "أ+" وأكثر: م -
 ،نقطة/المنشور 90منشورات دولية مف الصنف "أ":  -
 ،نقطة/المنشور 60منشورات دولية مف الصنف "ب":  -
 ،نقطة عمى األكثر( 80نقطة/المنشور ) 40منشورات وطنية مف الصنف "ج":  -
 ،نقطة/براءة اختراع 40الفكرية(: )المنظمة العالمية لمممكية  PCT OMPIبراءة اختراع  -
 ،نقطة/براءة اختراع 20)المعيد الجزائري لمممكية الصناعية(:  INAPIبراءة اختراع  -
بالنسبة لمممتقيات والمداخالت  المداخمة/نقاط 5+ ( نقطة عمى األكثر 40) المداخمة/نقطة 20مداخالت دولية:  -

 ،SCOPUSأو  WOSلبيانات " المفيرسة عمى قاعدة اProceedingالمتضمنة لػػػ "
 (،نقطة عمى األكثر 20) نقاط/المداخمة 10مداخالت وطنية:  -
 ،نقطة 20المساعدة في اإلشراؼ عمى أطروحة الدكتوراه:  -
 ،نقطة 20نشر مؤلفات عممية في التخصص:  -
في الّدكتوراه المشاركة في الّتكويف في الّدكتوراه في شكل ندوات أو غيرىا، مصادؽ عمييا مف طرؼ مسؤوؿ التكويف  -

 ،نقطة 15ونائب العميد لما بعد التدرج: 
 (،نقاط عمى األكثر 10) نقاط/المشاركة 5المشاركة في تنظيـ تظاىرة عممية:  -
 (،نقاط عمى األكثر 10) نقاط/المشاركة 5مشاريع تعاوف دولية: -
 (،كثرنقاط عمى األ  15) نقاط/المشاركة 5المشاركة في النشاطات العممية )الخبرة، ....(:  -
 (.نقاط عمى األكثر 10)نقاط/المشاركة5....(:  PRFU، PNRالمشاركة في نشاطات البحث ) -

 

 : مالحظات
  نشر المقاؿ إجباري في المجالت ذات الصنف "أ" أو "ب" بالنسبة لمياديف العمـو والتكنولوجيا والصنف "أ" أو "ب" أو

 "ج" بالنسبة لمياديف العمـو اإلنسانية واالجتماعية.
 قاالت المنشورة في مجالت مفترسة أو لدى محرر مفترس تعتبر غير مقبولة.الم 
  مف  %100ما عدا المقاؿ اإلجباري، يؤخذ بعيف االعتبار ترتيب المؤلفيف عمى الّنحو التالي: يحوز أوؿ مؤلف عمى

 اؿ.مف نقاط المق % 25مف نقاط المقاؿ، ثالث مؤلف أو أكثر عمى  % 50نقاط المقاؿ، ثاف مؤلف عمى 
 .يجب عمى المترشح أف يبرر مركزه بيف المؤلفيف المشاركيف بالنسبة لممجاالت التي تعتمد الترتيب األبجدي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2021جويمية  14مؤرخ في  804رقػـ  لقراراتمـ يعدؿ ي 2022أفريل  20المؤرخ في  493رقـ  لمقػػرار( 2) ممحػػق رقـ

 عمى الّتأىيػل الجامعػي كيفيػات تطبيػق األحكػاـ المتعمقػة بالحصػوؿالمحدد ل
 

 الدائـ مباحثلبالنسبة  أجػل الحصػوؿ عمى الّتأىيػل الجامعػيمف شبكػػة الّتقييػـ 
 

 األقصىالحد  النقاط األقساـ
 اإلنتاج العممي -أ 

 المنشورات العممية في المجاالت الدولية المحكمة: -1
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المنشورات في الوسائل التحريرية )أو المؤلفات العممية( المفيرسة في قاعدة بيانات 
thomson Reuters   عفWeb of Science ة بياناتدأو في قاع Elsevier 

SCOPUS  نية، يمكف األخذ بعيف االعتبار بالنسبة لمعمـو اإلجتماعية واإلنسا
المنشورات في قائمة المجالت التي تـ تصنيفيا مف طرؼ المركز الوطني لمبحث 

 .CNRSالعممي 
 

6-12 

 H h :إلنتاج المترشح بأكممو Hirsch hتثميف مؤشر  1.1
 المنشورات في المجاالت الوطنية المحكمة : -2

 (ISBN أو -ISSNدة برقـ  المقاالت في الوسائل التحريرية المنتظمة والمزو 
 

1÷3 9 

 :المؤلفات العممية -3
المؤلفات الجماعية تتضمف مقاالت المجالت أو أبحاث حوؿ موضوع معيف، ويتـ  -

يدعى المحرروف، منشورات تماثل أوراؽ  رتنسيق فييا مف قبل باحث واحد أو أكث
 .Proceedingsأو  Actes de rencontreاؿاألشغ

ي تجمع أعماؿ البحث وآفاؽ مجاالت التخصص. يعتبر ىذا المؤلفات العممية الت -
مف   JCRػلاإلنتاج وفقا لسمعتو كمنشور دولي. األعماؿ المدرجة في التحديث األخير 

Thomson Reuters   باإلضافة إلى قائمة المجالت العممية واإلنسانية التي صنفيا
 .CNRSالمركز الوطني لمبحث العممي الفرنسي 
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 المداخالت في التظاىرات العممية الدولية مع )أو بدوف( أوراؽ األشغاؿ ولجاف قراءة: -4
 ،المداخالت مع أوراؽ األشغاؿ ولجنة القراءة 
 .المداخالت بمجنة القراءة وبدوف أوراؽ األشغاؿ 

 

 
1÷3 

1 

 
6 
3 

 جاف قراءة:المداخالت في التظاىرات العممية الوطنية مع )أو بدوف( أوراؽ األشغاؿ ول -5
 ،المداخالت مع أوراؽ األشغاؿ ولجنة القراءة 
 .المداخالت بمجنة القراءة وبدوف أوراؽ األشغاؿ 

 

 
1 
0.5 

 
3 
1 

 :براءات االختراع والبرمجيات وافنجازات التكنولوجية -6
 * براءات االختراع مدرجة في فيرس ديروينت العالمي لمبراءات،

 لوطني الجزائري لمممكية الصناعية(.* براءات االختراع الوطنية ) المعيد ا
 

 
8÷15 
3÷6 
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   المشاركة في جيود البحث الوطنية -ب
 مشاريع البحث: -1

 مشاريع البحث مصادؽ عمييا مف طرؼ المجمس العممي لممركز 
 المشاريع الوطنية لمبحث 
 )مشاريع التعاوف الدولي )مع القارات أو البمداف 

 

مف خالؿ المنشورات والمداخالت الدولية و/أو الوطنية،  يتـ تقييـ المشاريع وفقا لتثمينيا
 .وتأثيرىا االجتماعي واالقتصادي

 
1÷2 
1÷2 

2 
 

 
6 
4 
4 

 الدراسات والخبرة: -2
 دراسة وخبرة ذات البعد الوطني 
 تطوير قاعدة بيانات 
 البرمجيات المسوقة 

 

 
2÷4 
1÷2 
1÷2 

 

 
8 
2 
2 

 :اإلنجازات الناتجة عف مشاريع البحث العممي -3
والعمل الذي يقدـ مساىمة في  ،ورسـ الخرائط ،ر التكنولوجيات الجديدةتطوي

 والتحميل الناتج عف المسوحات الجرد الوطنية. ،النصوص القانونية الوطنية
 

 
4÷6 

 

 
12 

 2 1 :المسؤوليات العممية و/أو اإلدارية -4
 المشاركة في التكويف مف خالؿ البحث / مف أجل البحث -ج

 :والتعميـ اإلشراؼ -1
 اإلشراؼ عمى: -

 الماستر 
 الماجستير 
 أطروحات الدكتوراه 

 :التعميـ -
 التدرج 
 ما بعد التدرج 

 
 
 
0.5 
1 
2 
 
0.5 
1 

 
 
 
2 
3 
4 
 
2 
3 

 تنظيـ التظاىرات العممية أو التقنية: -2
 ظاىرات العممية الدولية أو الوطنية )مؤتمرات، محاضرات، ندوات(،تال 
 ة.ندوات، أياـ دراسية، دورات تكوينية محمي 

 
1÷2 
0.5÷1 

 
4 
2 

 عضوية لجاف القراءة: -3
 ،المجالت الدولية أو الوطنية 
 .التظاىرات العممية الدولية أو الوطنية مع الوقائع 

 
1 
0.5 

 
2 
2 

 مالحظات:
 يتـ قبوؿ المترشحيف في رتبة أستاذ بحث قسـ"أ"، الذيف استوفوا معايير القبوؿ اإلدارية والعممية والذيف حصموا عمى إجمالي 

 ( نقطة عمى األقل في القسـ "أ" مف الشبكة.20( نقطة، بما في ذلؾ عشروف )25خمسة وعشروف )
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية يحدد ال ،2022 أفريل 21مؤرخ في  494قػػرار رقـ 
 ورقمػة -بكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
غشت سنة   23الموافق  1424ية عاـ جمادى الثان 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعمـو  -

 .2021ديسمبر  19ورقمػة المؤّرخ في  -بجامعة قاصدي مرباح التجارية وعمـو التسيير
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03نفيذي رقـ مف المرسوـ الت 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية 
 ورقمػة.-عة قاصدي مرباحوعمـو التسيير بجام

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعمـو  :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

أحكاـ  ورقمػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ف ومدير جامعة قاصدي مرباحيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2022أفريل  21المؤرخ في  494ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 ورقمػة-بجامعة قاصدي مرباح يروالعموـ التجارية وعموـ التسي بكمية العموـ االقتصادية العموـ التجارية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم حمزة بف قرينة 1
 رئيس القسـ دمحم الياشمي حجاج 2
 أستاذ  بوعالـ بوعمار 3
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 أستاذ  حكيـ بف جروة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" محسف بف الحبيب 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم كويسي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ربيعة بف زيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمارة بف عمارة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خميفة لخميسي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
سـ العمـو يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق ،2022 أفريل 21مؤرخ في  495قػػرار رقـ 

 ورقمػة-االقتصادية بكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
تذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األسا -

 .2021ديسمبر  19ورقمػة المؤّرخ في -بجامعة قاصدي مرباح والعمـو التجارية وعمـو التسيير
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعمـو 
 ورقمػة.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

ّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعمـو تح :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

أحكاـ  كل فيما يخصو، بتطبيق ورقمػة،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2022أفريل  21المؤرخ في  495ممحػػق بالقػرار رقـ 
 ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح والعموـ التجارية وعموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية لعموـ االقتصاديةا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم لحسف عالوي  1
 رئيس القسـ بشير كاوجة 2
 أستاذ  بولرباح غريب 3
 أستاذ  عبد القادر دبوف  4
 أستاذ  أحمد سالمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوبكر شماخي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" إلياس بدوي  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم اليادي خنوس 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبمة مخرمش 9

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير  ،2022 أفريل 21مؤرخ في  496قػػرار رقـ 

 ورقمػة -ة وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباحبكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجاري
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2خ في المؤر  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشا 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عّدؿ والمتّمـنظيميا وسيرىا، المالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
ية والعمـو بكمية العموـ االقتصاد وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير -

 .2021ديسمبر  19ة المؤّرخ في ورقمػ -بجامعة قاصدي مرباح التجارية وعمـو التسيير
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والم2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
 ورقمػة.-وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح
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عمـو االقتصادية والعموـ التجارية بكمية ال تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

أحكاـ  ورقمػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  21المؤرخ في  496 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح والعموـ التجارية وعموـ التسيير عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الجميل طواىير 1
 رئيس القسـ بد الحفيع بف ساسيع 2
 أستاذ  أحمد بف عيشاوي  3
 أستاذ  الحاج عرابة 4
 أستاذ  عبد الرؤوؼ حجاج 5
 أستاذ  عبد هللا مايو 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعيدة تمي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الرحيـ بوخمخاؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد العزيز نعـو 9

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية  ،2022 أفريل 21مؤرخ في  497قػػرار رقـ 

 ورقمػة -الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة قاصدي مرباح
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ئاسي رقـ بمقتضى المرسـو الر  -

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

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية -

 .2022فيفري  28ورقمػة المؤّرخ في  -قاصدي مرباح
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 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48مادة تطبيقا ألحكاـ ال المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة قاصدي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
 ورقمػة.-احمرب

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-قاصدي مرباح

أحكاـ  ، بتطبيقورقمػة، كل فيما يخصو-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  21المؤرخ في  497ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 س المجنة العممية لمقسـرئي دمحم منير حساني 1
 رئيس القسـ ىشاـ بف الشيخ 2
 أستاذ  عيسى زرقاط 3
 أستاذ  صالح شنيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" إسماعيل جابوربي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد سويقات 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمقاسـ سويقات 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خالد خوخي 8
 ذ مساعد قسـ "أ"أستا ياسيف بف عمر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 أفريل 21مؤرخ في  498قػػرار رقـ 

 ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح لقسـ العمـو السياسية بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية
 

 العالي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .مف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـوالمتض 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

 بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية -
 .2022فيفري  28ورقمػة المؤّرخ في -بجامعة قاصدي مرباح

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية وـ السياسيةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العم
 ورقمػة.-قاصدي مرباح

بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-قاصدي مرباح

أحكاـ  ورقمػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قاصدي مرباحيكّمف المدير  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  21المؤرخ في  498ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 ورقمػة -جامعة قاصدي مرباحب العمـو السياسية بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لقسـ

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سمير بارة 1
 رئيس القسـ عبد الوىاب كافي 2
 أستاذ  غنية شميغـ 3
 أستاذ  عبد المؤمف مجدوب 4
 أستاذ  ميمود قاسـ 5
 أستاذ  مصطفى بمعور 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم خميس 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ازحسيف بي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" آماؿ عزالوي  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 أفريل 21مؤرخ في  499قػػرار رقـ 
 ورقمػة-بجامعة قاصدي مرباح لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
ليو سنة يو  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة قاصدي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية -

 .2022فيفري  28ورقمػة المؤّرخ في  -مرباح
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

لحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة قاصدي تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ا
  ورقمػة.-مرباح

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة قاصدي مرباح :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ورقمػة، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ  -ي مرباحيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قاصد :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2022أفريل  21المؤرخ في  499ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 ورقمػة -لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة قاصدي مرباح

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  سعيد خويمديال 1
 عميد الكمية دمحم عماد الديف رياض 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة دمحم الطاىر عزيز 3
 ي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العمم عمر زعباط 4
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 رئيس قسـ العمـو السياسية كافي عبد الوىاب 5
 رئيس قسـ الحقوؽ  ىشاـ بف الشيخ 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية سمير بارة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  دمحم منير حساني 8
 سـ الحقوؽ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ق عيسى زرقاط 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية عبد الكريـ باسماعيل 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية بابا عربي مسمـ 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لقماف باموف  12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خالد خوخي 13
 مسؤوؿ المكتبة مبروؾ بوخزنة 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021مارس  02المؤّرخ في  224يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 21مؤرخ في  500قػػرار رقـ 

 ـ اإلنسانيةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العمو 
 جيجل-واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنش 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
اإلعالـ  مجنة لقسـالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ال 2021مارس  02المؤّرخ في  224وبموجب القرار رقـ  -

 .بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجل واالتصاؿ
 .2022أفريل  03المؤّرخ في  184قـ جيجل ر  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

بكمية  اإلعالـ واالتصاؿييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  المادة األولى:
 جيجل.-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ واالتصاؿ :2المادة 
 ر.جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرا-بجامعة دمحم الصديق بف يحي
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 جيجل، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 بف زيافأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد لمقائمة  2021مارس  02المؤّرخ في  224الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022أفريل  21المؤرخ في  500ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بف يحي عضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعيةاالسمية أل

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أسية العجرود 1
 رئيس القسـ إيدير شيباني 2
 أستاذ  سمير لعرج 3
 "أستاذ محاضر قسـ "أ ىند عزوز 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حورية بولعويدات 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أميف جنيح 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سامية قرابمي 7
 أستاذ مساعد قسـ " أ " أمينة بوبصمة 8
 أستاذ مساعد قسـ " أ " عز الديف بوطرنيخ 9
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021مارس  02المؤّرخ في  225يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 21مؤرخ في  501رار رقـ قػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بكمية

 جيجل -العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 والبحث العممي، إّف وزير التعميـ العالي
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .شاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إن 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة لقسـ عمـ  2021مارس  02المؤّرخ في  225وبموجب القرار رقـ  -

 .ة بجامعة جيجلالنفس وعمـو التربية واألرطفونيا بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعي
 ،2022مارس  15المؤّرخ في  150جيجل رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -
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 ُيػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية  المادة األولى:
 جيجل. -الجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحيواألرطفونيا بكمية العمـو اإلنسانية وا

بكمية العمـو  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 جيجل، كل فيما يخصو، بتطبيق-دير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحييكّمف الم :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ممحق بالقرار رقـ
  2021مارس  02المؤّرخ في  225الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022أفريل  21المؤرخ في  501ممحػػق بالقػرار رقػـ 

 بكمية العمـو اء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونياالمحّدد لمقائمة االسمية ألعض
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بف يحي اإلنسانية واالجتماعية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عادؿ بوطاجيف 1
 رئيس القسـ مجيدر بالؿ 2
 أستاذ  حديد يوسف 3
 ستاذ أ بكيري نجيبة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوكراع إيماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مشري زبيدة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حناف بشتة 7
 أستاذ مساعد قسـ " أ " عبايدية أحالـ 8
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بوراوي بوجمعة 9

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحّدد  2021مارس  11المؤّرخ في  272يعّدؿ القرار رقـ  ،2022أفريل  21مؤرخ في  502ر رقـ قػػرا

 جيجل-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21قـ بمقتضى المرسـو الرئاسي ر  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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غشت سنة        23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021مارس  11المؤّرخ في  272وبموجب القرار رقـ  -
 .جيجل-لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 .2022مارس  15المؤّرخ في  152جيجل رقـ  -يق بف يحيوبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصد -
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية المادة األولى:
  جيجل.-واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف يحي

جيجل، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعمي

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2021مارس  11المؤّرخ في  272الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022أفريل  21المؤرخ في  502 ممحػػػق بالقػػرار رقـ
 جيجل-لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ة، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيارئيس المجمس العممي لمكمي صيفور سميـ 1
 عميد الكمية  شكور السعيد شوقي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة براىمة نصيرة 3
 الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات  فراش الربيع 4
 رئيس قسـ عمـ االجتماع بوقمموف داود 5
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا مجيدر بالؿ 6
 رئيس قسـ اإلعالـ االتصاؿ شيباني إيدير 7
 رئيس قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية عيسات كماؿ 8
 اإلنسانية رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو بوربيع جماؿ 9
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو االجتماعية كواىي الربيع 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع لعوبي يونس 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا عادؿ بوطاجيف 12
 صاؿرئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ االت العجرود أسية 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع بواب رضواف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع حديداف صبرينة 15
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بكيري نجيبة 16
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿممثّ  لعرج سمير 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ عزوز ىند 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شرباؿ مصطفى 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سي طاىر حسف 20
 مدير مخبر بحث حديد يوسف 21
 مسؤوؿ المكتبة لكحل وسيمة 22

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020جويمية  21المؤّرخ في  527يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 21مؤرخ في  503قػػرار رقـ 

 يةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمك
 قػػالمة-1945ماي  08بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ا 2020جويمية  21المؤّرخ في  527وبموجب القرار رقـ  -

 .قػػػػػػػػػالمة-1945ماي  08اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة 
 .2022أفريل  07المؤّرخ في  07قػػػػػػػػػالمة رقـ -1945ماي  08وبناًء عمى إرساؿ جامعة  -

 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت ييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 قػػػػػػػػػالمة. -1945ماي  08السمكية والالسمكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  

كمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية ب :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08العموـ والتكنولوجيا بجامعة 

 قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-1945ماي  08يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة  :3المادة 
 لبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020جويمية  21المؤّرخ في  527الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022أفريل  21في المؤرخ  503ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 واالتصاالت السمكية والالسمكيةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ 

 قػػالمة -1945ماي  08بجامعة  بكمية العمـو والتكنولوجيا
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يـ دغماف حك 1
 رئيس القسـ بوشماؿ عمار 2
 أستاذ رضاضعة صالح 3
 أستاذ يونسي عبد العزيز 4
 أستاذ  سدراوي موسى 5
 أستاذ بوروبة حسيف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولسينة فيصل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف جودي سميـ 8
 أ"أستاذ مساعد قسـ " بوعالؽ عبد الحميـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي 2020جويمية  21المؤّرخ في  528يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 21مؤرخ في  504قػػرار رقـ 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني واألوتوماتيؾ بكمية العمـو والتكنولوجيا
 قػػالمة-1945ماي  08بجامعة 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422لثاني جمادى ا 30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020جويمية  21المؤّرخ في  528وبموجب القرار رقـ  -

 .قػػػػػػػػػالمة -1945ماي  08قني واألوتوماتيؾ بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة اإللكتروت
 .2022أفريل  07المؤّرخ في  07قػػػػػػػػػالمة رقـ  -1945ماي  08وبناًء عمى إرساؿ جامعة  -
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

لقسـ اإللكتروتقني واألوتوماتيؾ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية المادة األولى:
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  
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تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني واألوتوماتيؾ بكمية العموـ والتكنولوجيا  :2المادة 
 حق بيذا القرار.قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ المم-1945ماي  08بجامعة 

 قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-1945ماي  08يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمقائمة المحّدد 2020جويمية  21المؤّرخ في  528الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022أفريل  21المؤرخ في  504ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 قػػالمة -1945ماي  08بجامعة  بكمية العمـو والتكنولوجيا االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني واألوتوماتيؾ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ موساوي عبد الكريـ 1
 رئيس القسـ منداسي سفياف 2
 أستاذ لمزادمي أحسف 3
 أستاذ مسعود بولوح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عيدود دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوشمخة عبد الحفيع 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قوايدية السعيد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحّدد  2020جويمية  21في المؤّرخ  524يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 21مؤرخ في  505قػػرار رقـ 

 قػػالمة-1945ماي  08القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمت
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020جويمية  21المؤّرخ في  524وبموجب القرار رقـ  -

 .قػػالمة-1945ماي  08لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة 
 .2022أفريل  07المؤّرخ في  07قػػػػػػػػػالمة رقـ  -1945ماي  08وبناًء عمى إرساؿ جامعة  -
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رار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا ييدؼ ىذا الق المادة األولى:
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08بجامعة 

 -1945ماي  08بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا :2المادة 
 ر.قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرا

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، بتطبيق -1945ماي  08يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 قي بف زيافأ.د عبد البا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  21المؤّرخ في  524الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022أفريل  21المؤرخ في  505ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 قػػالمة-1945ماي  08سمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة المحّدد لمقائمة اال

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية يمس دمحم عثماف 1
 عميد الكمية قنفود دمحم 2
 ب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائ ماضي رفيق 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوعالؽ أحسف 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  حيمر دمحم 5
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بوشريط السبتي 6
 ونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكيةرئيس قسـ اإللكتر  بوشماؿ عمار 7
 رئيس قسـ اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ منداسي سفياف 8
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق نمامشة عبد الرفيق 9
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية والعمراف بوجاىـ حسيف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  نافع زىر الديف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية عبد الكريـ حداد 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية لالسمكية دغماف حكيـ 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ موساوي عبد الكريـ 14
 سة الطرائقرئيس المجنة العممية لقسـ ىند لحيوؿ ياسمينة 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والعمراف عمقمة جماؿ 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  خروؼ مازوز 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  بوثمجة فاتح 18
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةممّثل  لحمر مصطفى 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية  بولسينة فيصل 20
 يةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمك قاسة بغدوش لزىر 21
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ بوجاىـ بدر الديف 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ لعجيمي عبد العزيز 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بف حميدة عايدة 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق شالغمية دمحم الياميف 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية والعمراف حريدي فاطمة الزىراء 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية والعمراف العزري يوسف 27
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوشمخة عبد الحفيع 28
 مّثل عف األساتذة المساعديف أوالد الشيخ روميسة 29
 مدير مخبر بحث كشيدة سياـ 30
 مدير مخبر بحث لمزادمي أحسف 31
 مدير مخبر بحث رضاضعة صالح 32
 مدير مخبر بحث بوجاىـ جميل 33
 مدير مخبر بحث نواورية دمحم الصالح 34
 مدير مخبر بحث بف حمزة دمحم الحسيف 35
 مدير مخبر بحث سطحة حميد 36
 مدير مخبر بحث ولعة نور الديف 37
 مدير مخبر بحث بزازي عبد الرزاؽ 38
 مدير مخبر بحث بوروبة حسيف 39
 مسؤوؿ المكتبة بوجاىـ حكيـ 40
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021جويمية  29المؤّرخ في  878يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 21مؤرخ في  506قػػرار رقـ 
 تندوؼ -عمي كافي الذي يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ي القعدة عاـ ذ 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف  22المؤرخ في  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ، المتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي  2021جويمية  29المؤّرخ في  878رقـ  وبموجب القرار -

 .تندوؼ-عمي كافي لممركز الجامعي
 .2022مارس  07المؤرخ في  27 رقـ تندوؼ-عمي كافي وبناًء عمى إرساؿ المركز الجامعي -
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-االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي عمي كافيييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة  المادة األولى:
 تندوؼ.

وفقا لمجدوؿ الممحق  تندوؼ،-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي عمي كافي :2المادة 
 بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق تندوؼ-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي عمي كافي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021جويمية  29المؤّرخ في  878يعّدؿ القرار رقـ  الذي 2022أفريل  21المؤرخ في  506 ممحق بالقرار رقـ
 تندوؼ-عمي كافي المحػدد لمقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المركز الجامعي، رئيسة المجمس العممي لممركز الجامعي ادو بف عمرحمد 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج والتكويف المتواصل فردي حماد 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية جامع مميكة 3
 مية واالستشراؼمدير مساعد مكّمف بالتن حمدينة عبد هللا 4
 مدير معيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بف عابد مختار 5
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا حامي خميفة 6
 مدير معيد المغة واألدب العربي الطرش عبد هللا 7
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بف منصور عبد الكريـ 8
 مس العممي لمعيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسييررئيس المج مصطفى بياض 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا طالحي عبد الكريـ 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي نبو عبد القادر 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية معزوز ربيع 12
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بودالي دمحم 13
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير دف أحمد 14
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية حمودي دمحم 15
 يةممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياس بمخير بمحاج 16
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا بكوش دمحم فوزي  17
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا زرواؿ إبراىيـ 18
 ممّثل أساتذة معيد المغة واألدب العربي شيباف رشيد 19
 ممّثل أساتذة معيد المغة واألدب العربي بريؾ هللا حبيب 20
 ذة المساعديفممّثل عف األسات زناتي جموؿ 21
 2البميدة  -أستاذ بجامعة عمي لونيسي يدو دمحم 22
 أدرار -أستاذ بجامعة أحمد دراية بكراوي دمحم الميدي 23
 مسؤولة المكتبة تياح نعيمة 24

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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   2020ديسمبر  16مؤرخ في ال 995رار رقـ قػػال يعدؿ ،2022 أفريل 21مؤرخ في  507قػػرار رقـ 
 تممساف-لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنية يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العمميالذي 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021وليو سنة ي 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434وؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2016أبريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية بوالية تممساف.
 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العمميالذي  2020ديسمبر  16خ في مؤر ال 995قػػرار رقـ وبموجب ال -

 .تممساف-لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنية
 .2022فيفري  22المؤّرخ في  18رقـ  تممساف-المركز الجامعي لمغنيةإرساؿ وبناًء عمى  -

 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات القائمة االسمية ألعضاء المجمس ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل  المادة األولى:
 .تممساف -بالمركز الجامعي لمغنية

 -العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،تممساف

، كل فيما يخصو، بتطبيق تممساف -لمغنيةالعاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي  يكّمف المدير :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022أفريل  21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020ديسمبر  16مؤرخ في ال 995قػػرار رقـ ال يعدؿ الذي 2022أفريل  21المؤرخ في  507 ممحق بالقرار رقـ
 تممساف-اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنيةلمعيد  مقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العمميل المحدد

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد بف مالؾ سيدي دمحم  1
 مدير المعيد بف عدي نورية 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج عامو عبد المجيد 3
 والبحث العمميا بعد التدّرج لم مدير مساعد مكّمف بمحاجي فتيحة 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي درؽ دمحم 5
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 رئيس قسـ المغة األجنبية األشيير فزيالت 6
 أستاذ صغير فاطمة 7
 أستاذ  بغداد عبد الرحمف 8
 أستاذ دواح أحمد 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعشريس عباس 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوشيبة عبد القادر 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جوادي فاطمة 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رباحي حناف 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بميبري حناف 14
 مكتبة المعيد ؿمسؤو  بف عمراف فاطمة الزىراء 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مية ألعضاء مجمسيحدد القائمة اإلس ،2022 أفريل 24مؤرخ في  508قػػرار رقـ 

 كمية اآلداب والمغات لدى جامعة جيجل
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258 -03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة جيجل،المعدؿ والمتمـوالمتضمف  2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، المعدؿ والمت، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا2003
 .منو

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

ألقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات والمتضمف إنشاء ا 2013مارس  24المؤرخ في  216وبمقتضى القرار رقـ  -
  .لدى جامعة جيجل

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  اآلداب والمغات لدى جامعة جيجل.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة جيجل في الجدوؿ الممحق بيذا  :2الػػػمػادة 

 القرار.
 .: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي3الػػػػمػادة 

 2022 أفريل 24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022أفريل  24المؤرخ في  508 ممحق بالقرار رقـ
 لدى جامعة جيجل والمغاتكمية اآلداب 

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا شويط عبد العزيز -
 رئيس المجمس العممي لمكمية قحاـ توفيق -
 رئيس قسـ المغة واآلدب العربي  بف عميور خالد -
 يةرئيسة قسـ اآلداب والمغة الفرنس لعبني أحالـ -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة  اإلنجميزية نايمي رضواف -
 مدير مخبر بحث لحمر فيصل -
 مدير مخبر بحث بوكعباش عبد الحميد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واآلدب العربي لعفيوف بالؿ -
 واآلدب العربيممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة  أقيس خالد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية غميوز مناؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بوقزولة دمحم -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف ماضي نواؿ -
 منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة  بوطغاف جميمة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات رويخة زيف الديف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مالؾ فيصل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  المغة واآلدب العربي بف عزيزة لزىر -
 مثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسيةم عيادي عادؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اآلداب والمغة  اإلنجميزية مرابط يحي -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عمـو والتكنولوجيا يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ال ،2022 أفريل 24مؤرخ في  509قػػرار رقـ 
 لدى جامعة سوؽ أىراس

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
  .منو

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .معة سوؽ أىراسوالمتضمف إنشاء جا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو   2012ديسمبر  17المؤرخ في  483وبمقتضى القرار رقـ  -
 .التكنولوجيا  لدى جامعة سوؽ أىراس، المتمـو 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 سمية ألعضاء مجمس كمية العموـ والتكنولوجيا لدى جامعة سوؽ أىراس.القائمة اإل
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ والتكنولوجيا لدى جامعة  سوؽ أىراس في الجدوؿ  :2الػػػمػادة 

 الممحق بيذا القرار.
 .العممي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث :3الػػػػمػادة 

 2022 أفريل 24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022ريل أف 24المؤرخ في  509ممحق بالقرار رقـ 
 لدى جامعة سوؽ أىراس كمية العمـو والتكنولوجيا

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا حمالوي يوسف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية مسعودي كماؿ -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا عرايبية أحمد الصالح -
 رئيسة قسـ اليندسة المدنية ية وسيمةخوالد -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانكية زحزوح زبير -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق مزغيش كماؿ -
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية زرقيف بالؿ -
 رئيس قسـ عمـو المادة آيت عمار ياسيف -
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي شفرور جالؿ -
 ثمدير مخبر بح صيد مداني -
 مدير مخبر بحث خميل خالد -
 مدير مخبر بحث غيد عبد الحق -
 مدير مخبر بحث بموفي دمحم -
 مدير مخبر بحث بوقرة عبد السالـ  -
 مدير مخبر بحث زغادنية لطفي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية دايري صبري  -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية  ممثمة منتخبة عف  بوعمي مريـ فخر الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانكية نحاؿ مراد  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانكية صحراوي ياسيف -
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 ستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األ كرد يحي  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية برزاؽ فريد  -
 ممثل  منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادة  عباز الطاىر -
 المادةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو  رقاينية الزيف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي سالمي بدر الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  الرياضيات واإلعالـ اآللي خذايرية سفياف -
 الطرائقممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة  بورناف صميحة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق غضباف حورية -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف درارجية لخميسي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قواسيمية النوي  -
 خدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ال سحتوت فتحي -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات كوراري مميكة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية أشو دمحم أميف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اليندسة الميكانكية   عايش بثينة -
 لكيربائيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة ا عباس دمحم منير -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو المادة بوثميجة صالح الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي مسوس دمحم -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  ىندسة الطرائق بف تريعة فمة -
 والتكنولوجيا ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لمعمـو عتيمي أية -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد عمـو وتقنيات  ،2022 أفريل 24مؤرخ في  510قػػرار رقـ 

 والرياضية لدى جامعة سوؽ أىراس النشاطات البدنية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21تضى المرسـو الرئاسي رقـ بمق -

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

 .منو 63خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد ال 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد عمـو 2012ديسمبر  17المؤرخ في  489وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة سوؽ أىراس، المعدؿ
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 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63طبيقا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

سوؽ ة والرياضية لدى جامعة القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدني
 .أىراس

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة  :2الػػػمػادة 
 سوؽ أىراس، في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الػػػػمػادة 
 

 2022 يلأفر  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مية ألعضاء مجمسالذي يحدد القائمة االس 2022أفريل  24المؤرخ في  510ممحق بالقرار رقـ 
 معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة سوؽ أىراس

 

 الصفة اإلسـ والمقب
 رئيسا -مدير المعيد العيداني فؤاد -
 رئيس المجمس العممي لممعيد ناصري دمحم الشريف -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي سرايعية جماؿ -
 اضيةرئيسة قسـ التخصصات الري شرابشة رفيقة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي يعقوبي آدما -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي ميدي يحي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التخصصات الرياضية محفوظي محمود -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التخصصات الرياضية اليبف يوب عبد الع -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوغالـ زيف العابديف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات زرافة عبد الرزاؽ -
 الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي ممثل منتخب عف شياحي عبد هللا -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ التخصصات الرياضية قوادرية ايناس -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022أفريل  25مػؤرخ فػي  30قػػرار رقػـ 
 تيبازة لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402جب عاـ ر  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26في  المؤرخ 281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

والمتضمف  1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95المرسوـ التنفيذي رقـ  -
           .إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قتضى المرسـو التنفيذي رقـ بم -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004سنة ديسمبر  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2022مارس سنة  29نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

 مديرية الخدمات الجامعية تيبازة.
 ُيػقػػػػػّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيبازة. مػادة األولى:ال
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 المطيف رابحي عبد -03 مجادبي شريفة -02 مييوبي فاطمة الزىراء -01
 نباه عبد النور -06 مسموب عبد الرزاؽ -05 ء الديفقسايسية عال -04
 براحو سمير -09 طباش أيوب  -08 شاطري دمحم -07

 

 األعضاء اإلضافيوف:  
 مسموب ياسيف -03 بودوبي سيد عمي -02 عبد السالـ دمحم -01

 

 مى ىذا القرار.اإلمضاء ع( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية تيبازة، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ  :4المػػػػػادة 

 العالي والبحث العممي.
 

 

 2022أفريل  25حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لقسػـ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 أفريل 27مؤرخ في  511قػػرار رقـ 
 بشار -بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم عمػـو التسييػر

 

 والبحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد م 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019فيفري  26المؤرخ في  158وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار -ي دمحمبجامعة طاىر  العمـو التجارية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير
بكمية العموـ االقتصادية، التجارية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير -

 .2021ديسمبر  14بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىري دمحم وعمـو التسيير
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03يذي رقـ مف المرسوـ التنف 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
 بشار. -بجامعة طاىري دمحم التسيير

بكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة طاىري دمحم التسيير

ىذا القرار  ر، كل فيما يخصو، بتطبيقبشا-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  27المؤرخ في  511 ممحق بالقرار رقـ
 بشار -بكمية العموـ االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم لقسػـ عمػـو التسيير

 

 صفػةال االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف سالـ عبد الحكيـ 1
 رئيس القسـ بف ياميف خالد 2
 أستاذة  بف سفياف الزىراء 3
 أستاذة  بوعينيني سميحة 4
 أستاذ  برباوي كماؿ 5
 أستاذة  دولي سعاد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عمي أمينة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سميماني وىيبة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ،2022 أفريل 27مؤرخ في  512قػػرار رقـ 

 بشار -العمػـو التجارية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم
 

 ي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ العال
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434اـ ربيع األوؿ ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019فيفري  26المؤرخ في  157وبموجب القرار رقـ  -

  .بشار -ىري دمحمبجامعة طا العمـو التجارية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية  -

 .2021ديسمبر  14بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىري دمحم وعمـو التسيير
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسوـ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو 
 بشار. -طاىري دمحمبجامعة  التسيير
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية  :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة طاىري دمحم وعمـو التسيير

ىذا القرار  بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق-ىري دمحميكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طا :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  27المؤرخ في  512 ممحق بالقرار رقـ
 بشار -بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم لقسـ العمػػوـ التجػارية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ناصري نفيسة 1
 رئيس القسـ بف عبد العزيز سفياف 2
 أستاذ  بف جيمة عمر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عاللي مختار 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سيرات نادية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صديقي نواؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حاجي كريمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوحزمة نصيرة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ،2022 أفريل 27مؤرخ في  513قػػرار رقـ 

 بشار -ير بجامعة طاىري دمحمالعمـو المالية والمحاسبة بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 غشت سنة 23الموافق  1424لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019فيفري  26المؤرخ في  156وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار -بجامعة طاىري دمحم ة بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسييرالعمـو المالية والمحاسب
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية،  -
 .2021ديسمبر  14بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىري دمحم التجارية وعمـو التسيير

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـو المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية، القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العم
 بشار. -بجامعة طاىري دمحم التجارية وعمـو التسيير

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية،  :2المادة 
 مجدوؿ الممحق بيذا القرار.بشار، وفقا ل -بجامعة طاىري دمحم التجارية وعمـو التسيير

ىذا  بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022أفريل  27المؤرخ في  513ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بشار -بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم المالية والمحاسبة لقسػـ العمـو

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بقدور عائشة 1
 رئيس القسـ عبد هللا ياسيف 2
 أستاذ  مازري عبد الحفيع 3
 "أستاذ محاضر قسـ "أ عادؿ فاطمة الزىراء 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حموؿ طارؽ  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمادة أمينة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سالكي سعاد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مسراح نادية 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
سمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو يحدد القائمة اال ،2022 أفريل 27مؤرخ في  514قػػرار رقـ 

 بشار-االقتصادية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿو 
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ

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

بكمية العموـ االقتصادية،  ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصاديةوبناًء عمى محضر انتخاب  -
 .2021ديسمبر  14بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىري دمحم التجارية وعمـو التسيير

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ى الثانية عاـ جماد 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ االقتصادية، التجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
 بشار. -بجامعة طاىري دمحم وعمـو التسيير

بكمية العموـ االقتصادية، التجارية  ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصاديةتحدد الق :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة طاىري دمحم وعمـو التسيير

ىذا القرار  قبشار، كل فيما يخصو، بتطبي-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2022أفريل  27المؤرخ في  514ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بشار -لقسػـ العمـو االقتصادية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ اير مبارؾبف ز  1
 رئيس القسـ سعيداف رشيد 2
 أستاذ  بحوصي مجدوب 3
 أستاذ  بودخيل دمحم األميف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمغنامي نبيمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زاوي شيرزاد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معمر عبد الكريـ 7
 سـ "أ"أستاذ مساعد ق بوترفاس الياشمي 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 أفريل 27مؤرخ في  515قػػرار رقـ 
 بشار -بجامعة طاىري دمحم لكمية العمػـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير

 

 لعممي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث ا
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .معة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجا 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013 يناير سنة 30لموافق ا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021ديسمبر  15بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىري دمحم
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  ولى:المادة األ 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ة وعموـ التسيير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية، التجاري
  بشار.-بجامعة طاىري دمحم

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بجامعة  :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-طاىري دمحم

بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار -ىري دمحميكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طا: 3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022أفريل  27المؤرخ في  515 ممحػػػق بالقػػرار رقـ
 بشار -بجامعة طاىري دمحم لكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعمػوـ التسيير

 

 ػةالصف االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بودخيل دمحم األميف 1
 عميد الكمية  بوسيميف أحمد 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمحاج فراجي 3
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 د المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العمي بف عبد العزيز سمير 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير بف ياميف خالد 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية سعيداف رشيد 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية بف عبد العزيز سفياف 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة عبد هللا ياسيف 8
 العممية لقسـ العمـو االقتصاديةرئيس المجنة  بف زاير مبارؾ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بقدور عائشة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بف سالـ عبد الحكيـ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية ناصري نفيسة 12
 صّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبةممّثل األساتذة ذوي م مازري عبد الحفيع 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة موري سمية 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بف جيمة عمر 15
 عف قسـ العمـو التجارية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية بف لخضر دمحم العربي 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير برباوي كماؿ 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بمعابد فايزة 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بحوصي مجدوب 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شميبوترفاس اليا 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوحزمة نصيرة 21
 مدير مخبر بحث بودي عبد الصمد 22
 مسؤوؿ المكتبة عبد الوىاب عز الديف 23
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021فيفري  21المؤّرخ في  186لقرار رقـ يعّدؿ ا ،2022 أفريل 27مؤرخ في  516قػػرار رقـ 
 والتكنػولػوجيػا بجػامعة غرداية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكمية العمػوـ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021نة يوليو س 07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14مؤرخ في ال 248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021فيفري  21في  المؤّرخ 186وبموجب القرار رقـ  -

 .بجامعة غرداية، المعّدؿ والتكنولوجيا لكمية العمـو
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة غرداية المؤّرخ في  -
 .2020أكتوبر  20

 ُيػقػػػػػّرر
 

 والتكنولوجيا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو ة األولى:الماد
 بجامعة غرداية.

بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ  والتكنولوجيا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

مدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف ال :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021فيفري  21المؤّرخ في  186الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022أفريل  27المؤرخ في  516ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 والتكنػولػوجيػا بجػامعة غرداية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكمية العمػوـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآللية والكيروميكانيؾ داودي باحمد 1
 عميد الكمية سعدوني رضواف 2
 طمبةنائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بال عريف دمحم 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية شوية فيصل 4
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي كينة عبد الكريـ 5
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق حاللي نعيمة 6
 رئيس قسـ الري واليندسة المدنية زيطاني ابراىيـ 7
 ة والكيروميكانيؾرئيس قسـ اآللي بوخاري حامد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بابا عمر الزىرة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي قدور قرباتي 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآللية والكيروميكانيؾ بشوات محسف 11
 ليندسة المدنيةرئيس المجنة العممية لقسـ الري وا ظاىر الحاج قسمية 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآللية والكيروميكانيؾ شنيني كمثـو 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوىاني عبد القادر 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فركوس خالد 15
 مدير مخبر بحث بمعور عبد الرحماف 16
 مدير مخبر بحث باألعور سميماف 17
 مسؤوؿ المكتبة زبيري أحالـ 18

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد لمقائمة  2021فيفري  02المؤرخ في  79يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 27مؤرخ في  517قػػرار رقـ 
 ة وعمػػـو التسييػػر بجػامعة غػردايػػةاالسمية ألعضاء المجمس العممي لكميػة العمـو االقتصػػادية والتجػػاري

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2021فيفري  02المؤرخ في  79وبموجب القرار رقـ  -

 .وعموـ التسيير بجامعة غرداية،المعّدؿ العمـو االقتصادية والتجارية
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -

 .2020ديسمبر  17بجامعة غرداية المؤّرخ في 
 ُيػقػػػػػّرر

 

اء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعض المادة األولى:
 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  :2المادة  
 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العاـ  :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021فيفري  02المؤرخ في  79الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  27المؤرخ في  517ممحػػػق قػػػرار رقػـ 
 جػػارية وعمػػوـ التسييػػر بجػامعة غػردايػػةوالتالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميػة العموـ االقتصػػادية 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ّذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير دمحم مولود غزيل 1
 عميد الكمية رواني بوحفص 2
 رتبطة بالطمبةنائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل الم دحو سميماف 3
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 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمي بف ساحة 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير شنيني عادؿ 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية فريد بف عربة 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية مراكشي عبد الحميد 7
 لمالية والمحاسبةرئيس قسـ العمـو ا بف نوي مصطفى 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير لعمور رميمة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية حميدات عمر 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بياز لويزة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بياز جياللي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير قي ميديشر  13
 ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عبد المطيف مصيطفى 14
 ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عمي سعيد حمزة 15
 ذوي مّصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ممّثل األساتذة  شنيني عبد الرحيـ 16
 ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  عبد المطيف أوالد حيمودة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة  شرع يوسف 18
 ة عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة ممّثل األساتذة ذوي مّصف األستاذي عجيمة دمحم 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أوالد اليدار فاتح 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سايح عبد هللا 21
 مدير مخبر بحث بمعور سميماف 22
 مدير مخبر بحث طويطي مصطفى 23
 مدير مخبر بحث أوالد حيمودة جمعة 24
 مسؤوؿ المكتبة مفيدة عيمف 25
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1640يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 27مؤرخ في  518قػػرار رقـ 
 لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ىندسة الطرائق بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة غرداية

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إفّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ
 نةغشت س 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1640وبموجب القرار رقـ  -
 .ىندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة غرداية

محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى -
 .2019جويمية  10غرداية المؤّرخ في 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية  المادة األولى:
 والتكنولوجيا بجامعة غرداية.العموـ 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  :2المادة 
 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار الذي  يقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطب :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1640الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  27المؤرخ في  518ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ىندسة الطرائق بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة غرداية

 

 لصفػةا االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ بابا عمر الزىرة 1
 رئيس القسـ حاللي نعيمة 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منصوري خالد 3
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" موالي كرومية 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عظامو يوسف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بابا عربي الياس 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1640يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 27مؤرخ في  519قػػرار رقـ 

 لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ اآللية والكيروميكانيؾ بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة غرداية
 

 بحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي وال
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .لجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ ا 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1640وبموجب القرار رقـ  -
 .ىندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة غرداية

بكمية العموـ والتكنولوجيا  تذة بالمجنة العممية لقسـ اآللية والكيروميكانيؾوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األسا -
 .2020أكتوبر  19بجامعة غرداية المؤّرخ في 

 ُيػقػػػػػّرر
بكمية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللية والكيروميكانيؾ المادة األولى:

 يا بجامعة غرداية.العموـ والتكنولوج
بكمية العموـ والتكنولوجيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللية والكيروميكانيؾ :2المادة 

 بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1640الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  27المؤرخ في  519ممحػػق بالقػرار رقػـ 

 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ اآللية والكيروميكانيؾ بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة غرداية
 

 الصفػة مقػباالسـ وال الرقـ
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ بشوات محسف 1
 رئيس القسـ بوخاري حامد 2
 أستاذة شنيني كمثـو 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعدوني رضواف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بكار بمقاسـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شوية فيصل 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مدوكالي حمزة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بيتر قادة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فركوس خالد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد  2020فيفري  24المؤرخ في  111يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 27مؤرخ في  520قػػرار رقـ 

 اليندسة المدنية بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة غردايةلمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الري و 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .دايةوالمتضمف إنشاء جامعة غر 

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

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري  2020فيفري  24المؤرخ في  111وبموجب القرار رقـ  -
 .بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة غرداية ليندسة المدنيةوا

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري واليندسة المدنية بكمية العموـ والتكنولوجيا  -
 .2019أكتوبر  21بجامعة غرداية المؤّرخ في 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري واليندسة المدنية ييدؼ ىذا القرار إلى تع المادة األولى:
 بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة غرداية.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري واليندسة المدنية بكمية العموـ والتكنولوجيا  :2المادة 
 لقرار.بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ا

ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020فيفري  24المؤرخ في  111الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  27المؤرخ في  520ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المدنية بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة غردايةممية لقسػـ الري واليندسة المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة الع

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ ظاىر الحاج قسمية 1
 رئيس القسـ زيطاني ابراىيـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولمعيز الطيب 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صالحي عماد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رقيةعمير  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزوز فاطمة الزىراء 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2022أفريل  07المؤرخ في  463يعدؿ القرار رقـ  ،2022 أفريل 27مؤرخ في  521قػػرار رقـ 
 لممدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .المتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة  2022أفريل  07المؤرخ في  463وبموجب القرار رقـ  -

  .ماف باألغواطالعميا لألساتذة طالب عبد الرح
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط  -

 .2022فيفري  24المؤرخ في 
 

 ُيػقػػػػػّرر
تذة طالب ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألسا المادة األولى:

 عبد الرحماف باألغواط.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط،  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة باألغواط، كل في :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2022أفريل  07المؤرخ في  463الذي يعدؿ القرار رقـ  2022أفريل  27المؤرخ في  521ممحق بالقرار رقـ 

 لمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة طالب عبد الرحماف باألغواط
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بوزياني خالد 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  شارؼ رقية 2

 بف الشطي توفيق 3
مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار 

 وترقية المقاوالتية
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 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية ء الديفقوقة عال 4
 رئيس قسـ المغة العربية والفمسفة حمامة بمقاسـ 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية شخـو رشيد 6
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية نوار عمي 7
 رئيسة قسـ العمـو الطبيعية ناجي فاطمة الزىراء 8
 رئيس قسـ الفيزياء هللا بومعزة بف حرز 9
 رئيس قسـ الرياضيات تاىمي نبيل 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية والفمسفة عبد الحفيظي عبد السالـ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية سيالوي فطيمة الزىرة 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية قسمية مبروؾ 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا حاج عيسى إلياس 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الطبيعية جاباهلل خمف هللا 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء محفوظي رقية 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات رماضنية أحمد 17
 أستاذ  بف عروس مفتاح 18
 أستاذ  قبي دمحمع 19
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوراس الحاج داود 20
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نبق عبد القادر 21
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولفعة خميفة 22
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوراس حورية 23
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحماف سفياف 24
 أستاذ مشارؾ لحرش عيسى 25
 ذ باحث بجامعة عمار ثميجي باألغواطأستا بف عمية عطا هللا 26
 أستاذ باحث بجامعة عمار ثميجي باألغواط جعيرف مييوب 27
 مدير المكتبة  بنياف دمحم 28
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020سمبر دي 06مؤرخ في ال 970قػػرار رقػـ يعدؿ ال ،2022 أفريل 27مؤرخ في  522قػػرار رقـ 
 لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ مقائمػة االسمية ألعضػاء المجػس العممػيلحػّدد الم 

 بػومرداس-بجػامعة أمػحمد بػوقرة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
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غشت سنة  23ق المواف 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003

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

 مقائمػة االسمية ألعضػاء المجػس العممػيلحػّدد الم 2020ديسمبر  06مؤرخ في ال 970رقػـ قػػرار وبموجب ال -
  .بػومرداس-لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بجػامعة أمػحمد بػوقرة

 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بجامعة أدمحم -
 .2020أكتوبر  28بومرداس المؤّرخ في -بوقرة

 ُيػقػػػػػّرر
 

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة الكيربائية  تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 بومرداس.-واإللكترونيؾ بجامعة أدمحم بوقرة

عيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بجامعة أدمحم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لم :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوقرة

بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أدمحم بوقرة :3المادة 
 العممي. القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020ديسمبر  06مؤرخ في ال 970قػػرار رقػـ يعدؿ ال الذي 2022ريل أف 27المؤرخ في  522 ممحق بالقرار رقـ
   بػومرداس-لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بجػامعة أمػحمد بػوقرة مقائمػة االسمية ألعضػاء المجػس العممػيلحػّدد الم

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد  بف ترزي حميد 1
 مدير المعيد  بعيش كريـ 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  مرايحي ياسيف 3
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ ثابت يوسف 4
 رئيس قسـ اإللكتروتقني واآللية عمار عبد الكريـ 5
 رئيس قسـ التعميـ األساسي أواروف الطاىر 6
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني واآلليةممّثل األ خمدوف عيسى 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ دعموش عبد الحميد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ أزرار أعراب 9
 يـ األساسيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعم زايير رزيقة 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمودي إيماف 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قريمط نور الديف 12
 مدير وحدة بحث رسيوي عبد المجيد 13
 مسؤوؿ مكتبة العيد تيجداـ كريـ 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021أفريل  26المؤرخ في  445يعدؿ قرار رقـ  ،2022 أفريل 27ي مؤرخ ف 523قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة  

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021سنة  يوليو 7افق المو  1442عاـ ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

تكنولوجي، السيما والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو. 13المادة 

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

 2015مايو سنة  23الموافق  1436شعباف عاـ  4المؤرخ في  136-15وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو. 4ة والحضارة، السيما المادة ركز البحث في العمـو اإلسالميوالمتضمف إنشاء م

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2021أفريل  26المؤرخ في  445وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة.

 ُيػقػػػػػّرر
 

، والمذكور أعاله وتحرر كما  2021أفريل  26المؤرخ في  445تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 ،.................(...................بدوف تغيير: ................................)المادة األولى" 
 البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة ، كما يمي:مركز تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس االدارة ل

 سبة لممثمي مؤسسات الدولة:بالن 
 .السيد صحراوي طاىر، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا -
 .السيد ذىيبي عصماف، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية -
 .السيد ميمف داود، ممثل عف وزير الدفاع -
 .السيد رباح عبد القادر، ممثل عف الوزير المكمف بالتربية الوطنية -
 .سيد مرسيس عبد المجيد، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ال -
 .السيد بف يعيش داود، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية- -
 .السيد حمموش أدمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالمجاىديف وذوي الحقوؽ  -
 .لمكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼالسيد بافولولو عمر، ممثل عف الوزير ا -
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 .السيد تيوري رمزي، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة -
 .السيد راشدي جماؿ، ممثل عف المجمس اإلسالمي األعمى -
 السيد شالبي رياض، ممثل عف المجمس األعمى لمغة العربية. -

 .".................................لباقي بدوف تغييروا.....................................
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الطعف المختصة ،2022 أفريل 27مؤرخ في  /أ.ع 127قػػرار رقـ 

 إزاء أسالؾ األساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف واألساتذة الباحثيف و الباحثيف الدائميف 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .منو 62القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية ، السيما المادة 
، يتعمق 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عاـ  12مؤرخ في  145-66وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف المعدؿ والمتمـ،  بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع
 1990مارس سنة  27الموافق  1410مؤرخ في أوؿ رمضاف عاـ  99-90وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ات يتعمق بسمطة التعييف، والتسيير اإلداري، بالنسبة لمموظفيف وأعواف اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤّسس
  .العمومية ذات الطابع اإلداري 

، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27مؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي

، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27مؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث

، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27مؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث الدائـ

 2020يوليو  25الموافق  1441ذي الحجة عاـ  4مؤرخ في ال 199 -20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
يتعمق بالمجاف اإلدارية المتساوية األعضاء ولجاف الطعف والمجاف التقنية في المؤّسسات واإلدارات العمومية، 

  .منو 2فقرة  57السيما المادة 
ػػػػػػػف األعضػػػػػػػػػػاء الدائميػػػػػػػػػف ، والمتضمف تعييػ2022مارس سنػػػػػػػة  10المؤرخ في  175وبناء عمى القرار رقـ  -

واإلضافييف ممثمي األساتذة والباحثيف المنتخبيف في لجنة الطعف المختصة إزاء أسالؾ األساتذة الباحثيف 
 .اإلستشفائييف الجامعييف واألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف
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، والمتضمػػػػػػف تعييػػػػف األعضاء الدائميف 2022ػػػػارس سنة مػػ 10الػػػمؤرخ في  176عمى القػػػرار رقػػػػـ  وبناءً  -
واإلضافييف ممثمػػػػي اإلدارة في لجنػػػػة الطعػػػػف المختصة إزاء أسالؾ األساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف 

 .واألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف
أفريل  25المؤرخة في  5358ومية واإلصالح اإلداري رقـ عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العم و بناء -

والمتضمنة إبداء الرأي بالمطابقة لتجديد تشكيمة لجنة الطعف المختصة إزاء الموظفيف المنتميف ألسالؾ  2022
 .األساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف واألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ذي  4المؤرخ في  199-20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  57و 49و 48و  47تطبيقا ألحكاـ المواد  ولى:المادة األ  
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2020يوليو سنة  25الموافق  1441الحجة عاـ 

ييف تشكيمة لجنة الطعف المختصة إزاء الموظفيف المنتموف ألسالؾ األساتذة الباحثيف اإلستشفائ
 .الجامعييف واألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

تجدد تشكيمة لجنة الطعف المختصة إزاء الموظفيف المنتميف ألسالؾ األساتذة الباحثيف اإلستشفائييف  :2المادة 
ميـ العالي والبحث العممي وتتكوف مف الجامعييف واألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف لدى وزارة التع

األعضاء الدائميف واإلضافييف ممثمي الموظفيف المنتخبيف وممثمي اإلدارة  المبينة أسماؤىـ في الجدوؿ 
 التالي:

 األعضاء المعينيف ممثمي اإلدارة األعضاء ممثمي الموظفيف المنتخبيف  الرقـ
 اإلضافييفاألعضاء  لدائميفااألعضاء  اإلضافييفاألعضاء  الدائميف األعضاء 

 شوية مسعود 01
 أستاذ محاضر قسـ "أ"

 1بجامعة باتة 

 برابح فؤاد
 أستاذ محاضر قسـ "أ"

 بجامعة المسيمة

 بوزيد فريد
مدير الموارد البشرية باإلدارة 

 المركزية

 سريبة عيسى
أميف عاـ بالنيابة في 
المدرسة الوطنية العميا 
 لمذكاء اإلصطناعي

 حسيف يرقي 02
 أستاذ بجامعة المدية

 ولد عابد عمر
 أستاذ محاضر قسـ "أ"

 بجامعة الشمف

 بف عيف السمف عبد المجيد
مدير فرعي لألساتذة والباحثيف 

 باإلدارة المركزية

 بمحاج عبد هللا
أميف عاـ المدرسة الوطنية 

 العميا لمري 
 لحمر ىشاـ 03

 أستاذ محاضر قسـ "أ"
 بجامعة جيجل

 منوش جماؿ
 ر قسـ "أ"أستاذ محاض

 بجامعة ورقمة

 مخموؼ ياسيف
مدير فرعي لمستخدمي اإلدارة 
المركزية و مؤّسسات القطاع 

 باإلدارة المركزية

 بف سميوب حسيف
مدير فرعي لممستخدميف 
 والتكويف بجامعة المسيمة

 زحوط إسماعيل 04
 أستاذ مساعد قسـ "أ"

 1بجامعة سطيف

 رحماني عبد المطيف
 أستاذ محاضر قسـ "ب"

 معة ورقمةبجا

 ختاؿ مسعود
مدير الدراسات باإلدارة 

 المركزية

 زعرور إبراىيـ
 1أميف عاـ جامعة سطيف

 شنيخر عبد الرحماف 05
 أستاذ محاضر قسـ "ب"

 بجامعة الجمفة

 والي عبد المطيف
 بجامعة المسيمة أستاذ

 بوكرو مولود
 أميف عاـ جامعة بجاية

 بف مرابط نسريف
 1أميف عاـ جامعة الجزائر
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 بزروؽ دمحم أميف 06
 أستاذ محاضر قسـ "ب"

 بجامعة تيارت

 كرطالي نور الديف
 استاذ مساعد قسـ  "أ"

 بجامعة تيارت

 مقراف فؤاد
 أميف عاـ جامعة تممساف

 سيد أحمد زلباح
أميف عاـ مركز البحث 
لتنمية التكنولوجيات 

 المتقدمة
 بودالي بمقاسـ 07

 أستاذ محاضر قسـ "أ"
 جامعة تيسمسيمت

 أميف العواديدمحم 
 أستاذ محاضر قسـ "ب"

 1بجامعة سطيف 

 شيدة خالد
 أميف عاـ جامعة العمـو

 و التكنولوجيا ىواري بومديف

 عدور رفيق
اميف عاـ مركز البحث في 
 اإلعالـ العممي و التقني

 

مدة  ( سنوات، ويمكف، بصفة إستثنائية، تقميص أو تمديد3تحدد عيدة أعضاء لجنة الطعف بثالث ) :3المادة 
العيدة لضرورة المصمحة، بموجب قرار مف الوزير، بعد اخذ رأي السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية، وال 

 ( أشير. 6يمكف أف يتجاوز ىذا التقميص أو التمديد مدة ستة )
الة وجود يترأس لجنة الطعف السيد بوزيد فريد، مدير الموارد البشرية باإلدارة المركزية، وينوب عنو في ح :4المادة 

 مانع، السيد بف عيف السمف عبد المجيد، مدير فرعي لألساتذة والباحثيف باإلدارة المركزية.
 يسري مفعوؿ ىذا القرار، إبتداء مف تاريخ التوقيع عميو.        :5المادة 
متعميػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػػػػالي يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىذا القرار والذي سينشر في النشرة الرسميػػػػػػػة ل: 6المادة 

 والبحث العممي.
 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جديد تشكيمة لجنة الطعف المختصػػػػػػػػػػػػة، يتضمف ت2022 أفريل 27مؤرخ في  /أ.ع 128رقـ قػػرار 

 إزاء أسالؾ الموظفيف اإلدارييف، التقنييػػػػػػػػػػف وأعواف المصالح ومستخدمي دعـ البحث
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
تضمف والم 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .منو 62القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، السيما المادة 
، يتعمق 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عاـ  12مؤرخ في  145-66وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف المعدؿ والمتمـ
 1990مارس سنة  27الموافق  1410مؤرخ في أوؿ رمضاف عاـ  99-90لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

والتسيير اإلداري، بالنسبة لمموظفيف وأعواف اإلدارة المركزية والواليات والبمديات  والمتعمق بسمطة التعييف،
  .والمؤّسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 

 2008ينايػػػػػػػػػػر سنة  19الموافق  1429محػػػػػػػػػـر عاـ   11المؤرخ في 04-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤّسسات واإلدارات العمومية، 

 .المعدؿ والمتمـ
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 2008ينايػػػػػػػػػػػػػػر  19الموافق  1429محـر عاـ   11المػػػػػػػػػػؤرخ في 05-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالعماؿ المينييف وسائقي السيارات والحجاب

مايو سنة  05الموافق  1431جمادى األولى عاـ   20المؤرخ في 133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العاليوالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنت 2010

 2011ديسمبر  26الموافػػػػػق  1433المػػػػػػػػػؤرخ في أوؿ صفر عاـ  443-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ مستخدمي دعـ البحث

يتعمق  2020يوليو  25الموافق  1441ذي الحجة عاـ  4ي المؤرخ ف 199-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .بالمجاف اإلدارية المتساوية األعضاء ولجاف الطعف والمجاف التقنية في المؤّسسات واإلدارات العمومية

ػػػػػػػػف ، والمتضمف تعييػػػػػػػػف األعضػػػػػػػػػػاء الدائميػ2022مارس سنػػػػػػػة  10المؤرخ في  177عمى القرار رقـ  وبناءً  -
 واإلضافييف ممثمي الموظفيف المنتخبيف في لجنة الطعف المختصة إزاء أسالؾ الموظفيف اإلدارييف، التقنييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 .وأعواف المصالح ومستخدمي دعـ البحث  
ف األعضاء الدائميػػػػػػػػػػػػػػف ، والمتضمػػػػػػػػػػف تعييػػػػػػػػػػػػػػ2022مارس سنة  10المؤرخ في  178وبناء عمى القرار رقـ  -

واإلضافييف ممثمي اإلدارة في لجنة الطعف المختصة إزاء أسالؾ الموظفيػػػػػػػف اإلدارييف، التقنييػػػػػػػػػػف وأعواف 
 .المصالح ومستخدمي دعـ البحث

 2022أفريل  25في المؤرخة  5358عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  وبناء -
والمتضمنة إبداء الرأي بالمطابقة لتجديد تشكيمة لجنة الطعف المختصة إزاء أسالؾ الموظفيػػػػػػػف اإلدارييف، 

 البحث.التقنييػػػػػػػػػػف وأعواف المصالح ومستخدمي دعـ 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ذي الحجة  4المؤرخ في  199-20رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 49و 48و 47تطبيقا ألحكاـ المواد  المادة األولى: 
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تشكيمة لجنة  ،2020يوليو سنة  25الموافق  1441عاـ 

الطعف المختصة إزاء الموظفيف المنتموف إزاء أسالؾ الموظفيػػػػػػػف اإلدارييف، التقنييػػػػػػػػػػف وأعواف المصالح  
 .وزارة التعميـ العالي والبحث العمميومستخدمي دعـ البحث لدى 

تجدد تشكيمة لجنة الطعف المختصة إزاء أسالؾ الموظفيػػػػػػػف اإلداريػػػػػػيف، التقنييػػػػػػػػػػف وأعواف المصالػػػػػح  :2المادة 
ومستخدمي دعـ البحث لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي وتتكوف مف األعضاء الدائميف 

 ممثمي الموظفيف المنتخبيف وممثمي اإلدارة  المبينة أسماؤىـ في الجدوؿ التالي:واإلضافييف 

 األعضاء المعينيف ممثمي اإلدارة األعضاء ممثمي الموظفيف المنتخبيف  الرقـ 
 األعضاء اإلضافييف األعضاء الدائميف األعضاء اإلضافييف األعضاء الدائميف 

 بوروبة عبد الكريـ 01
 متصرؼ رئيسي

 إلدارة المركزيةبا

 سقواط عبد السالـ
ممحق بالمكتبات الجامعية 

 مف المستوى الثاني
 3بجامعة الجزائر

 بوزيد فريد
مدير الموارد البشرية باإلدارة 

 المركزية

 شيدة خالد
 أميف عاـ جامعة العمـو

 والتكنولوجيا ىواري بومديف
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 بوقرني محفوظ 02
 متصرؼ رئيسي
 3بجامعة الجزائر

 باكرية عيسى
ميندس رئيسي في 

 اإلحصائيات
 بجامعة الجمفة

 مخموؼ ياسيف
مدير فرعي لمستخدمي 

اإلدارة المركزية و مؤّسسات 
 القطاع باإلدارة المركزية

 ختاؿ مسعود
مدير الدراسات باإلدارة 

 المركزية

 آجخياف دمحم الطيب 03
ميندس رئيسي في 

 اإلحصائيات
 باإلدارة المركزية

 مراد أحمد
 يسيمحاسب إداري رئ
 بجامعة الجمفة

 بف عيف السمف عبد المجيد
 مدير فرعي لألساتذة

 والباحثيف باإلدارة المركزية

 درباؿ خالد
 أميف عاـ

 جامعة عيف تموشنت

 بوعبدلي بولنوار فتحي 04
ميندس رئيسي لممخابر 

 الجامعية
 بجامعة الجمفة

 خريفي يحيى
 عوف إدارة

 2بجامعة الجزائر

 سريبة عيسى
ابة في أميف عاـ بالني

المدرسة الوطنية العميا لمذكاء 
 اإلصطناعي

 بمقاضي دمحم
مدير فرعي لممستخدميف 

 والتكويف
 3بجامعة قسنطينة

 عمار رضواف 05
 متصرؼ رئيسي

 3بجامعة جامعة الجزائر

 بوراس لخضر
ميندس رئيسي في 

 اإلعالـ اآللي
 1بجامعة باتنة

 بمحاج عبد هللا
 أميف عاـ 

 لمري المدرسة الوطنية العميا 

 صديني عبد الرحماف
 أميف عاـ

 المركز الجامعي مغنية

 خميفي عبد الرحماف 06
 تقني في اإلعالـ اآللي

 باإلدارة المركزية

 مموؾ أمينة
 متصرؼ رئيسي

بالمدرسة العميا لألساتذة 
 بالقبة

 زعرور إبراىيـ
 أميف عاـ

 1جامعة سطيف 
 

 عزوف نور الديف
مدير فرعي  بالمديرية 

العممي العامة لمبحث 
 والتطوير التكنولوجي

 حضري التيجاني 07
 متصرؼ رئيسي
 جامعة أـ البواقي

 مقراني عبد الوىاب
تقني سامي في اإلعالـ 

 اآللي
 بجامعة أـ البواقي

 فرحات أحمد
 أميف عاـ
 1جامعة البميدة

 عدور رفيق
أميف عاـ مركز البحث في 
 اإلعالـ العممي والتقني

( سنوات، ويمكف، بصفة إستثنائية، تقميص أو تمديد مدة 3جنة الطعف بثالث )تحدد عيدة أعضاء ل :3المادة 
العيدة لضرورة المصمحة، بموجب قرار مف الوزير، بعد اخذ رأي السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية، وال 

 ( أشير. 6يمكف أف يتجاوز ىذا التقميص أو التمديد مدة ستة )
زيد فريد، مدير الموارد البشرية باإلدارة المركزية، وينوب عنو في حالة وجود يترأس لجنة الطعف السيد بو  :4المادة 

 السيد مخموؼ ياسيف، مدير فرعي لمستخدمي اإلدارة المركزية ومؤسسات القطاع  باإلدارة المركزية. مانع،
 يسري مفعوؿ ىذا القرار، إبتداء مف تاريخ التوقيع عميو.        :5المادة 
ير الموارد البشرية بتنفيذ ىذا القرار والذي سينشر في النشرة الرسميػػػػػػػة لمتعميػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػػػػالي يكمف مد :6المادة 

 والبحث العممي.
 2022 أفريل 27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022أفريل  27مػؤرخ فػي  31قػػرار رقػـ 
 لػدى جامعة مستغانـ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006سنة  يوليػو 15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11افق المو  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، 1998جويمية سنة  07المؤرخ في  220-98بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدى  ، المتضمف تشكيمة2022فيفري سنة  08نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -

 جامعة مستغانـ.
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة مستغانـ. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 

 

 األعضاء الدائموف:                
 بقدوري مراد -03 بف دحماف دمحم  -02 وىاب دمحمعبد ال -01
 بمكرشة موالي -06 دقيش مختار -05 بقدور بف عطية إبراىيـ -04
     شرفي ىاجر  -09 صابر عبد هللا -08 موسى دمحم  -07

 األعضاء اإلضافيوف:                
 برابح عامر -03 دمحم األميفشنتوؼ  -02 بالر إبراىيـ -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3ادة المػػػػػ
يكمف السيػد مدير جامعة مستغانـ بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ  :4 المػػػػػادة

 العالي والبحث العممي.
                                                    

 

 2022أفريل  27حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 مػاي 10مؤرخ في  524قػػرار رقـ 
 1اإلنسانية والعمـو اإلسالمية لدى جامعة وىرافكمية العمـو 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .، وسيرىا،المعدؿ والمتمـ1بتنظيـ جامعة وىراف
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26مؤرخ في ال 281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف مت، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وال2003
 .منو

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

ة لكمية العموـ اإلنسانية ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكون2015مارس  3المؤرخ في  98وبمقتضى القرار رقـ  -
 .، المعدؿ والمتمـ1والعمـو اإلسالمية لدى جامعة  وىراف

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 . 1القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية لدى جامعة  وىراف
في  1تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسالمية لدى جامعة وىراف :2الػػمادة 

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3 الػػمادة

 
 

 2022 مػػػػاي 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس  2022مػاي  10المؤرخ في  524ممحق بالقرار  رقـ 
 1والعموـ اإلسالمية لدى جامعة وىراف كمية العموـ اإلنسانية

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا فغرور دحو -
 يةرئيس المجمس العممي لمكم يوسي اليواري  -
 رئيس قسـ العمـو اإلسالمية عشاب دمحم -
 رئيس قسـ أصوؿ الديف  عواد حمزة -
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 رئيس قسـ الحضارة اإلسالمية بوركبة دمحم -
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ رابح عمار -
 رئيسة قسـ التاريخ وعمـ اآلثار صوافي زىرة -
 رئيس قسـ عمـ المكتبات والتوثيق عبد اليادي عبد العالي -
 مدير مخبر بحث مية عبد المجيدبف نع -
 مدير مخبر بحث عبد اإللو عبد القادر -
 مدير مخبر بحث زعراط دمحم -
 مدير مخبر بحث لخضاري لخضر -
 مدير مخبر بحث ضيف عبد المطيف -
 مدير مخبر بحث بوباية عبد القادر -
 مدير مخبر بحث مروزقي بدر الديف -
 مدير مخبر بحث ميديد إبراىيـ -
 مدير مخبر بحث بف جبور دمحم -
 مدير مخبر بحث عبد هللا ثاني قدور -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات والتوثيق بف دحو أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات والتوثيق نيمور عبد القادر -
 ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالميةممثمة منتخبة عف األساتذة  طالب حفيظة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف العربي رزيق خميفة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  الحضارة اإلسالمية مالح اليواري  -
 ية عف قسـ الحضارة اإلسالميةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذ سرير حاج خيرة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التاريخ وعمـ اآلثار مجاىد يمينة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف زياف حسنية -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف حمزة زريقات مريـ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإل بمي حكيـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الحضارة اإلسالمية فرقاف محجوبة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ أصوؿ الديف بوعمي مصطفى -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلسالمية شميمي سييل -
 عمـ اآلثارممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ التاريخ و  بف كحمة خضرة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ عمـ المكتبات والتوثيق   بزايد اليوارية -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بف عمي مصعب -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلسمية ألعضاء مجمس يحدد القائمة ،2022 مػاي 10مؤرخ في  525قػػرار رقـ 
 كمية اآلداب والمغات لدى جامعة تممساف

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ1989

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37سيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و 2003

 .منو
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى والمتضمف إنشا 2010ماي  4المؤرخ في  127وبمقتضى القرار رقـ  -

 .جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ى2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة تممساف.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة تممساف في الجدوؿ الممحق بيذا  :2الػػػمػادة 

 القرار.
 .العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ  :3الػػػمػادة 

 

 2022 مػػػػاي 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2022مػاي  10المؤرخ في  525 ممحق بالقرار رقـ
 كمية اآلداب والمغات لدى جامعة تممساف

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيس ممياني دمحم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية غيتري سيدي دمحم  -
 رئيسة قسـ المغة واألدب العربي  عبو لطيفة  -
 سـ اإلنجميزيةرئيس ق داودي فريد  -
 رئيس قسـ الفرنسية بف عيسى عز الديف -
 رئيس قسـ الفنوف  سعيدي دمحم -
 مديرة مخبر بحث دالي سميمة -
 مدير مخبر بحث مرتاض دمحم -
 مدير مخبر بحث خالدي ىشاـ  -
 مدير مخبر بحث موسوني دمحم -
 مدير مخبر بحث بف موسات بومديف -
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 مدير مخبر بحث بف موسات اسماعيل -
 مديرة مخبر بحث وريةشيخي ن -
 مدير مخبر بحث بممكي أميف  -
 مديرة مخبر بحث صاري دمحم لطيفة -
 مدير مخبر بحث عباس دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي بف حدو وىيبة -
 ة واألدب العربي  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغ بف سنوسي ىشاـ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفنوف  بف مالؾ حبيب -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفنوف  بوزار حبيبة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلنجميزية جناف توفيق -
 ل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلنجميزيةممث بمعشوي سيدي دمحم الحبيب -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفرنسية بف سيمة ثاني سيدي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفرنسية بف منصور سماعيف -
 ساعديفممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة الم حمودي خديجة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بف باجي ليمى -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مشكور مراد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوعبسة بومديف -
 لفرنسيةممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ ا زرقة صبرينة ياسميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإلنجميزية بمقاسـ سفياف  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة واألدب العربي مير سيدي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الفنوف  شقروف بف عمي -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا ،2022 مػاي 10في  مؤرخ 526قػػرار رقـ 
 لدى جامعة  تممساف 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنش1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف عة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت، الذي يحدد مياـ الجام2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدى  2010ماي  4خ في المؤر  126وبمقتضى القرار رقـ  -
 .جامعة تممساف،المتمـ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والم2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدى جامعة تممساف.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدى جامعة تممساف في الجدوؿ الممحق بيذا  :2الػػػمػادة 

 القرار.
 .سمية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة الر  :3الػػػػمػادة 

 2022 مػػػػاي 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2022مػاي  10المؤرخ في  526قرار رقـ ممحق بال
 كمية التكنولوجيا لدى جامعة تممساف

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا شيخ دمحم أميف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية فحاـ دمحم -
 رئيس قسـ الري  بوشمقيع عبد الحميد -
 قسـ اليندسة المعماريةرئيس  لعبيد عبد الصمد -
 رئيس قسـ اليندسة البيوطبية حمزة الشريف لطفي -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بف رمضاف دمحم -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية حمداوي كريـ  -
 رئيس قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية إريد سيدي دمحم الحاج  -
 وااللكترونيؾ  رئيس قسـ اليندسة الكيربائية  بطواؼ طالب ىشاـ -
 مدير مخبر بحث شيبوب فالح عبد الغني -
 مدير مخبر بحث جباري عبد الغني -
 مدير مخبر بحث لحسايني دمحم -
 مدير مخبر بحث مرياح سيدي دمحم -
 مدير مخبر بحث بزار عبد اإللو -
 مدير مخبر بحث حاج عبد القادر دمحم أميف -
 مدير مخبر بحث معطي هللا دمحم -
 مدير مخبر بحث ممياني سيدي دمحم -
 مدير مخبر بحث قرطي عبد االلو -
 مدير مخبر بحث شيخ عبد المجيد -
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 مدير مخبر بحث بوخالفة عبد الكريـ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية عميمي عبد الصمد -
 ليندسة المعماريةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ا حامة وليد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية رسطاف براىيـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  اليندسة الميكانيكية بف عاشور مصطفى -
 سـ اليندسة المدنيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف ق راس عبد الوىاب عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  اليندسة المدنية حمزاوي فتحي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الري  بومديف معمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الري  بف طمحة شكيب -
 تخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة البيوطبيةممثل من بوكمي حسف اسماعيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  اليندسة البيوطبية العزوني دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية ابري مياجي -
 تخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكيةممثل من برصالي رياض -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية وااللكترونيؾ بف احمد نصرالديف -
 ترونيؾممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية وااللك بف يحي بومديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف تسفاوت عبد هللا -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف كدروسي ىدى وفاء -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف عامر دمحم -
 دماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخ دحاوي مراد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الميكانيكية بف عبد هللا أسامة سيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الكيربائية وااللكترونيؾ قادوسي عبد الناصر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية ناوي سميـ -
 عف الطمبة عف قسـ اليندسة المعماريةممثمة منتخبة  بوعناني نياؿ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية  بف بوطريف نضيرة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الري  بف عمي أمينة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة البيوطبية شوراكي بالؿ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 مػاي 10مؤرخ في  527قػػرار رقـ 

 عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف لدى جامعة  تممساف
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7وافق الم 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ1989
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غشت سنة  23الموافق  1424ثانية عاـ جمادى ال 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003

 .منو
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة   2010ماي  4المؤرخ في  130وبمقتضى القرار رقـ  -

 .والحياة وعموـ األرض والكوف  لدى جامعة تممساف،المعدؿ والمتمـ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03نفيذي رقـ مف المرسوـ الت 39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة تممساف.
سمية ألعضاء مجمس كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف لدى جامعة تحدد القائمة اإل: 2الػػمػادة 

 تممساف في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الػػػمػادة 

 

 2022 مػػػػاي 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 د عبد الباقي بف زيافأ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022مػاي  10المؤرخ في  527ممحق بالقرار رقـ 
 ـو األرض والكوف لدى جامعة تممسافكمية عموـ الطبيعة والحياة وعم

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميدة الكمية، رئيسة سميماف نسيمة أماؿ -
 رئيسة المجمس العممي لمكمية سطمبولي حسيبة -
 رئيسة قسـ البيولوجيا ساحي مجدة -
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  حبيب حكيـ -
 رئيس قسـ الفالحة بف يوب نور الديف -
 قسـ الثروة الغابيةرئيس  حدوش دريس -
 رئيس قسـ اإليكولوجيا والبيئة حساني فيصل -
 مدير مخبر بحث بوشيخي ثاني زىير -
 مدير مخبر بحث مرزوؽ عبد الصمد -
 مديرة مخبر بحث بمعربي مريـ  -
 مدير مخبر بحث بف صالح مصطفى -
 مديرة مخبر بحث بابا أحمد زكية زىيرة -
 مدير مخبر بحث بريشي دمحم  -
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 مديرة مخبر بحث ةحسايف حفيظ -
 مديرة مخبر بحث مروزؽ حفيظة -
 مدير مخبر بحث عريبي مراد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا   شاوش طارؽ دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا    بف عمار شييد -
 اتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الثروة الغابيةممثمة منتخبة عف األس بركة فتيحة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الثروة الغابية بف عبد هللا دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإليكولوجيا والبيئة بابا عمي إبراىيـ -
 ألستاذية عف قسـ اإليكولوجيا والبيئةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف ا قشايري رضا -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عمـو األرض والكوف  عداسي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف   بوجمعة عبد الرزاؽ -
 ية عف قسـ الفالحةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذ قازي ثاني لطفي -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفالحة خواني فاطمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سماحي دمحم جماؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قايد سميماف لطفي -
 تقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف وال العربي عبد الرحيـ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات نياري عبد المالؾ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ البيولوجيا بف موسى غزالف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الثروة الغابية بوجمعة دمحم سميـ -
 اإليكولوجيا والبيئة ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ بف عامر ناجي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الفالحة ركاب دمحم عبد الرحيـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 مػاي 10مؤرخ في  528قػػرار رقـ 
 تممساف العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة الموافق أوؿ  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية  2010ماي  4المؤرخ في  131وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ة  لدى جامعة تممساف،المعدؿ والمتمـواالجتماعي

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 عضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة تممساف.القائمة اإلسمية أل
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة تممساف في الجدوؿ  :2الػػػمػادة 

 الممحق بيذا القرار.
 .لبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا :3الػػػػمادة 

 2022 مػػػػاي 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022مػاي  10 المؤرخ في 528ممحق بالقرار رقـ 
 كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة تممساف

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيس بف داود نصر الديف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية فقيو العيد  -
 رئيس قسـ اآلثار بمجوزي بوعبد هللا -
 التاريخ رئيس قسـ حجازي مصطفى -
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية مرحـو فريد -
 رئيس قسـ  عمـ النفس الكبار عبد العزيز -
 رئيسة قسـ العمـو اإلنسانية مونيس بخضرة -
 رئيس قسـ العمـو اإلسالمية بمختير بومديف -
 مدير مخبر بحث مزوار بمخضر -
 مدير مخبر بحث خميفي الشيخ -
 مدير مخبر بحث بف مالؾ رشيد -
 مدير مخبر بحث أحمد عطار  -
 مدير مخبر بحث مداف دمحم  -
 مدير مخبر بحث بمحاج معروؼ -
 مدير مخبر بحث نقادي سيدي دمحم -
 مدير مخبر بحث زريوح عبد الحق -
 مدير مخبر بحث سعيدي دمحم  -
 مديرة مخبر بحث بف عصماف جويدة -
 مدير مخبر بحث سمجمماسي دمحم األميف -
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 مدير مخبر بحث العايب معمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية سيدي يخمف عادؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية زازوي موفق -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس سيب عبد الرزاؽ -
 بة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفسممثمة منتخ حاجب سمسبيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية حاج عيسى دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية بمعمياء دمحم -
 ستاذية عف قسـ اآلثارممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األ بف حمو دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلثار يوسفي أماؿ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التاريخ شبوط سعاد يمينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التاريخ وىراني قدور -
 عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية  ممثل منتخب غوزي مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية  دليل دمحم بوزياف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف سعادة رابح -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بف أشنيو نجية -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ر الساداتبشالغـ نو  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ىنينات ابراىيـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التاريخ بزاوية سيدي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـ النفس بشالغـ سعد هللا -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اآلثار صر رجاءمح -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العمـو االجتماعية فتاف أمينة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلسالمية موريد عبد العزيز -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلنسانية بردؽ شيراز -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   2019ماي  14المؤرخ في  736يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 10مؤرخ في  529قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ؿحكومة، المعدوالمتضمف تعييف أعضاء ال
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .منو 10 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2019ماي  14المؤرخ في  736وبمقتضى القرار رقـ  -
 .الجامعي بالنعامة، المعدؿ

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما2019ماي  14في المؤرخ  736يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مػػػػاي 10 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة

  األعضاء المعينوف  -1
 القطاع الصفة المقباالسـ و 

 ث العمميلعالي والبحممثل الوزير المكمف بالتعميـ ا رئيس تبوف فتح هللا وىبي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بونخالة يحيى -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو زيف العابديف جماؿ خالدي -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المك عضو بمبكوش عبد القادر -
 مية واإلصالح اإلداري وظيفة العمو ممثل السمطة المكمفة بال عضو طعاف دمحم لطفي -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو كساؿ دمحم عبد الحكيـ -
 بالعدؿممثمة الوزير المكمف  عضو حاجي ليمى -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو رحماني مراد -
 ممثل الوالي عضو بورقبة رشيد -

 

 ."........................................والباقي بدوف تغيير..........................................."
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 الجيوية لمتأىيل الجامعي وكذا لجانيا الفرعية يحدد تشكيمة المجاف ،2022 مػاي 11مؤرخ في  530قػػرار رقـ 
 

 لعالي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ ا
، المتضمف 1999أفريل سنة  4الموافق  1419 عاـ ذي الحجة 18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ
، 2021جويمية سنة  7الموافق  1442 عاـ ذو القعدة 9المؤرخ في  281-21مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .متضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿال
جويمية سنة  23الموافق  1422 عاـ جمادى األوؿ 2المؤرخ في  208-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .، يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيمييا وسيرىا2001
، 2008ماي سنة  3الموافق  1429 عاـ ع الثانيربي 27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
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، 2008ماي سنة  3الموافق  1429 عاـ ربيع الثاني 27المؤرخ في  131-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ

جانفي سنة  30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13ـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقو  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013

جانفي سنة  28الموافق  1442 عاـ جمادى الثانية 14المؤرخ في  50-21بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .أىيل الجامعي، الذي يحدد شروط وكيفيات الحصوؿ عمى الت2021

الذي يحدد كيفيات تطبيق األحكاـ المتعمقة بالحصوؿ  ،2021جويمية  14المؤرخ في  804بمقتضى القرار رقـ و  -
 .عمى التأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ

الذي يحدد تشكيمة المجاف الجيوية لمتأىيل ، 2021نوفمبر سنة  8المؤرخ في  1185مقتضى القرار رقـ وب -
 .انيا الفرعيةالجامعي وكذا لج

 ات.الجيوية لمجامعالندوات رؤساء إقتراحعمى  وبناءً  -
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 عاـ  جمادى الثانية 14المؤرخ في  50-21لتنفيذي رقـ مف المرسوـ ا 6تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مة المجاف تشكي ديحدوالمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ت، 2021جانفي سنة  28الموافق  1442

 .ولجانيا الفرعية متأىيل الجامعيالجيوية ل
 ولجانيا الفرعية وفقا لممحق ىذا القرار. متأىيل الجامعيتحدد تشكيمة كل لجنة جيوية ل :2المػادة 
 ، والمشار إليو أعاله. 2021نوفمبر سنة  8المؤرخ في  1185القرار رقـ تمغى أحكاـ  :3المػادة 
ا يخصو ، كل فيماتالجيوية لمجامعالندوات رؤساءومدير المالية و  ر الموارد البشريةمدي كل مف يكمف :4المػادة 

 .بتنفيذ محتوى ىذا القرار
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :5المػادة 

 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ي بف زيافأ.د عبد الباق
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  متوفر عمى مستوى مصالح مديرية الموارد البشريةممحق القرار 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يتضّمف إنشاء المجنة الوزارية لتحسيف نوعية النصوص القانونية  ،2022 مػاي 11مؤرخ في  531ػرار رقـ قػ
 وخمية اليقظة القانونية في قطاع التعميـ العالي والبحث العممي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدَّؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2021أبريل سنة  7الموافق  1442شعباف عاـ  24ؤرخ في الم 134-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2021أبريل سنة  7الموافق  1442شعباف عاـ  24المؤرخ في  135-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ـ العالي والبحث العمميوالذي يحّدد تنظيـ المفّتشية العامة لوزارة التعمي

والمتعّمقة بتحسيف نوعية النصوص  2022أبريل  28المؤرخة في  160وبموجب تعميمة السيد الوزير األّوؿ رقـ  -
 .القانونية وعصرنة مسار إعدادىا

والمتعّمقة بتنصيب الجياز  2022ماي  05المؤرخة في  165وعمال بإرساؿ السيد مدير ديواف الوزير األّوؿ رقـ  -
 .نظيمي الخاص بعممية تحسيف نوعية النصوص القانونية وعصرنة مسار إعدادىاالت

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

تنشأ عمى مستوى اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي لجنة وزارية لتحسيف نوعية  المادة األولى:
، والمذكورة أعاله، 2022يل أبر  28المؤرخة في  160النصوص القانونية لتطبيق أحكاـ التعميمة رقـ 

 .يرأسيا األميف العاـ
 تتوّلى المجنة، في ىذا اإلطار، ما يمي:

 .تسريع إعداد النصوص القانونية المنبثقة عف التعديل الدستوري التي يتواّلىا القطاع -
ـّ تكييفيا و/أو تحيي - نيا، إحصاء النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكـ القطاع، والقياـ بتقييميا، ث

 .عند االقتضاء
إحصاء النصوص التطبيقية لمقوانيف التي تحكـ القطاع، والقياـ بإعدادىا، بما في ذلؾ النصوص  -

 .التطبيقية لمشاريع القوانيف قيد االنتياء مف اإلعداد أو في مرحمة المصادقة
 .إعداد ونشر دليل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكـ القطاع -
بير آخر ييدؼ إلى تحسيف نوعية النصوص القانونية التي يبادر بيا القطاع وعصرنة المبادرة بكّل تد -

 مسار إعدادىا.
 تعّد المجنة، في إطار تجسيد المياـ المحّددة أعاله، ورقة طريق بآجاؿ دقيقة. :2المادة 
عماليا، وتتّوج بتقارير ترسل تجتمع المجنة بصفة دورية، مّرة كّل شير عمى األقل، لتقييـ التقّدـ في تنفيذ أ  :3المادة 

 إلى ديواف السيد الوزير األّوؿ.
تتوّلى أمانة المجنة خمية يقظة قانونية تنشأ عمى مستوى ديواف الوزير ليذا الغرض، وتتوّلى إضافة إلى  :4المادة 

 ذلؾ، ما يأتي:
مة بالقطاع، السيما العمل بالتنسيق مع اليياكل المعنية عمى متابعة تطّور المنظومة القانونية ذات الص -

عمى ضوء قرارات مجمس الوزراء واجتماعات الحكومة والمعايير الّدولية والممارسات المثمى عبر 
 .العالـ، والقياف بناء عمى ذلؾ باقتراح التعديالت والتحسينات المطموبة عمى ىذه المنظومة القانونية

لتحسيف نوعية النصوص القانونية، وا عداد  المتابعة الدائمة لمدى تنفيذ نتائج أشغاؿ المجنة الوزارية -
 .التقارير الّدورية حوؿ نتائجيا
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القياـ بالفحص النيائي لمدى مالءمة النصوص التي يبادر بيا القطاع، ومطابقتيا لممعايير المعموؿ  -
 بيا وكذا نوعيتيا، والتأشير عمييا بالموافقة، قبل إيداعيا عمى مستوى األمانة العامة لمحكومة.

تحّدد تشكيمة كّل مف المجنة الوزارية لتحسيف نوعية النصوص القانونية وخمية اليقظة القانونية في ممحق  :5ة الماد
 ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :6المادة 
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 د عبد الباقي بف زيافأ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد تشكيمة المجنة الوزارية لتحسيف نوعية النصوص القانونية، 2022مػاي  11المؤّرخ في  531ممحق القرار رقـ 

 ليقظة القانونية في قطاع التعميـ العالي والبحث العمميوخمية ا
 تشكيمة المجنة الوزارية لتحسيف نوعية النصوص القانونية:

 ،غوالي نور الديف، األميف العاـ، رئيسا 
 ،بوعالـ سعيداني، المدير العاـ لمتعميـ والتكويف 
 ،دمحم بوىيشة، المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 موسى، مديرة الشؤوف القانونية، نورة 
 ،فريد بوزيد، مدير الموارد البشرية 
 ،عبد الحكيـ جبراني، مدير المالية 
 ،مصطفى طبيب، مدير الوسائل والممتمكات والعقود 
 ،آسيا صحراوي، مديرة الحياة الطالبية 
 ،أرزقي سعيداني، مدير التعاوف والتبادؿ الجامعي 
 ستشراؼ،ياسيف بمعربي، مدير التخطيط واال 
 ،جياللي سعيد منصور، مفّتش 
 .لطفي خياري، مكمف بالدراسات والتمخيص 

 

 تشكيمة خمية اليقظة القانونية:
 ،عايدة سعودي مبروؾ، مديرة دراسات 
 ،حكيـ دحماني، مدير دراسات 
 ،زبيدة الماحي، مكمفة بالدراسات والتمخيص 
 ،لطفي خياري، مكمف بالدراسات والتمخيص 
 تش،نصر الديف فاسي، مف 
 ،رشيد العفري، المدير الفرعي لممراقبة واليقظة القانونية 
 ،محند أكمي آيت مختار، المدير الفرعي لمدراسات القانونية والمنازعات 
 .عبد المجيد بف عيف السمف، المدير الفرعي لألساتذة والباحثيف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد لمقائمة  2020نوفمبر  15المؤرخ في  874يعدؿ القرار رقـ  ،2022مػاي  11مؤرخ في  532 قػػرار رقـ
 تيبازة-االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهالذي يحدد مياـ المركز الجامع
، 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .لمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازةا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عمميير التعميـ العالي والبحث الالذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020نوفمبر  15المؤّرخ في  874وبموجب القرار رقـ  -

 .سياسية بالمركز الجامعي تيبازةلمعيد الحقوؽ والعموـ ال
 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي -

 .2020أكتوبر  15يبازة المؤّرخ في ت -عبد هللا مرسمي
 .2022أفريل  27المؤرخ في  170رقـ وبناًء عمى ارساؿ المركز الجامعي  -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو  المادة األولى:
 تيبازة. -عبد هللا سميمر  السياسية بالمركز الجامعي

 مرسمي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي :2المادة 
 تيبازة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -عبد هللا

تيبازة، كل فيما يخصو،  -عبد هللا يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي مرسمي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020نوفمبر  15المؤرخ في  874الذي يعدؿ القرار رقـ  2022مػاي  11المؤرخ في  532ممحق بالقرار رقـ 

 تيبازة -بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا المحدد لمقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"،رئيس المجمس العممي لممعيد حرز هللا كريـ 1
 مدير المعيد حدار جماؿ 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات  فرقاني قويدر نور اإلسالـ 3
 ميمدير مساعد مكّمف بالتكويف لما بعد التدرج والبحث العم برقوؽ عبد العزيز 4
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 رئيس قسـ القانوف الخاص بف ويس أحمد 5
 رئيس قسـ القانوف العاـ حمداني ىجيرة 6
 أستاذ  حداد العيد 7
 أستاذة  عاشور فاطيمة 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" المحياني ليمى 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منزر رابح 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وقازي عقبة 11
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  عتو مريـ 12
 مديرة المكتبة مييوبي جميمة 13
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 مػاي 11مؤرخ في  533قػػرار رقـ 
 أـ البواقي -لجامعة العربي بف مييدي

 

 ي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث العمم
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .لقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة وا 2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أـ البواقي المؤّرخ في  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة العربي بف مييدي -

 .2022أفريل  13
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ مف المرسوـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 أـ البواقي.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي بف مييدي
أـ البواقي، وفقا لمجدوؿ -مس العممي لجامعة العربي بف مييديتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المج :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
أـ البواقي، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مػػػػاي 11 فيرر بالجزائر ح

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022مػاي  11المؤرخ في  533ممحق بالقرار رقػـ 
 أـ البواقي-لجامعة العربي بف مييدي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة ديبي زىير 1

صل والشيادات نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتوا فوزي شوؽ  2
 والتكويف العالي في التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  عيشوش رياض 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 االتصاؿ والتظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط و  لعمامرة خير الديف 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو بف دادة توفيق 5
 عميد كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير صرارمة عبد الوحيد 6
 عميد كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة  ىبير ناصر 7
 د كمية العمـو والعمـو التطبيقيةعمي محفوظي شوقي 8
 عميد كمية عمـو األرض واليندسة المعمارية عداد دمحم الشريف 9
 عميد كمية اآلداب والمغات شاكر لقماف 10
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية جغموؿ زغدود 11
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية مناع مراد 12
 يد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةمدير مع بشير حساـ 13
 مدير معيد تسيير التقنيات الحضرية شواي السعيد 14
 مدير معيد التكنولوجيا زعباط مراد 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير زعيبط نور الديف 16
 ممي لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياةرئيس المجمس الع عبابسة العابد 17
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والعمـو التطبيقية معمري عبد الباقي 18
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو األرض واليندسة المعمارية بف زقوطة دمحم السعيد 19
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات كعب حاتـ 20
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية يف ليندةض 21
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية مالوي إبراىيـ 22
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية قالتي يزيد 23
 التقنيات الحضرية رئيس المجمس العممي لمعيد تسيير بوشماؿ صالح 24
 رئيس المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا مسيف خالد 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير تقرارت يزيد 26
 ـو التجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والعم عاتي المية 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والعمـو التطبيقية بف قارة سميمة 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والعمـو التطبيقية حرناف يمينة 29
 ـ الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمو  مّراد أحسف 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة خمار ىشاـ 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات طوطاو رزيقة 32
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 ة اآلداب والمغاتممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمي بوجمميف مصطفى 33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بوعمي بديعة 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية عروج فضيمة 35
 والعمـو السياسيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  مرزوقي وسيمة 36
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية دريد كماؿ 37
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض واليندسة المعمارية بوسماحة أحمد 38
 رض واليندسة المعماريةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو األ سعدالي بدر الديف 39
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التكنولوجيا عياش الزوبير 40
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التكنولوجيا مصباح كاميميا 41
 والرياضية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية غناـ نور الديف 42
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية قميني حفيع 43
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تسيير التقنيات الحضرية بف غضباف فؤاد 44
 ر التقنيات الحضريةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تسيي بولكعيبات عيسى 45
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوشف كريمة 46
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مسعودي فاطمة 47
 1قسنطينة -أستاذ بجامعة اإلخوة منتوري  صياـ عبد الرحيـ 48
 2قسنطينة -أستاذ بجامعة عبد الحميد ميري  حفع هللا عبد القادر 49
 مكتبة المركزيةمسؤوؿ ال غديري عبد الحميـ 50
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جانفي  19مؤرخ في ال 005رقـ  قػػرارال يعدؿ ،2022 مػاي 11مؤرخ في  534قػػرار رقـ 
 لممدرسة العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إّف 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  183-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بسطيف.
 2016يونيو سنة  14ق المواف 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي 2020جانفي  19مؤرخ في ال 005رقـ  قػػرارال وبموجب -

 .المعّدؿ، لممدرسة العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف
 .2022أفريل  03المؤرخ في  138رقـ  ة مسعود زغار بسطيفلمدرسة العميا لألساتذإرساؿ اوبناًء عمى  -

 

 ُيػقػػػػػّرر
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المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة مسعود ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء  المادة األولى:
 زغار بسطيف.

لألساتذة مسعود زغار بسطيف، وفقا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا  :2المادة  
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف، كل فيما  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مػػػػاي 11 فيئر حرر بالجزا
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جانفي  19مؤرخ في ال 005رقـ  قػػرارال يعدؿالذي  2022مػاي  11المؤرخ في  534ممحق بالقرار رقـ 
  لممدرسة العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي المحدد

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بوقرورة عمي 1
 والشيادات والتكويف المتواصل مدير مساعد مكّمف بالتعميـ ورز الديف عمار 2
 بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية مدير مساعد مكّمف مبرؾ سامي 3
 واالجتماعيات رئيس قسـ المغة العربية بف حراث عمي 4
 رئيس قسـ العمـو عبد العالي دمحم لميف 5
 أستاذ زيادي عبد القادر 6
 أستاذ بف دعاس عبد الرحماف 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ر عمربوبقا 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمودي عبد الحق 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حامدي شاكر 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عرعار صالح 11
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حمايزي بمقاسـ 12
 2سطيف-أستاذ بجامعة دمحم لميف دباغيف بارة عبد الغني 13
 الطارؼ-شادلي بف جديدال أستاذ بجامعة حداد سميـ 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحّدد  2020مارس  15المؤّرخ في  252يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 11مؤرخ في  535قػػرار رقـ 

 جيجل-الصديق بف يحيالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424 جمادى األولى عاـ 22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020مارس  15المؤّرخ في  252وبموجب القرار رقـ  -
 .بجامعة جيجل، المعّدؿ ياسيةلكمية الحقوؽ والعموـ الس

 .2022أفريل  18المؤّرخ في  204جيجل رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية المادة األولى:
  جيجل.-يبجامعة دمحم الصديق بف يح

دمحم الصديق بف  بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-يحي

بيق جيجل، كل فيما يخصو، بتط-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020مارس  15المؤّرخ في  252الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022مػاي  11المؤرخ في  535ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 جيجل-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 

 الصفػة باالسـ والمقػ الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  خالؼ فاتح  1
 عميد الكمية  كاممي مراد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  مسعوداف إلياس 3
 مي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العم كريبش نبيل 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  ناصري نبيل 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية عثامنة رشيد 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  لرقـ رشيد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية لعيساني بالؿ 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  خشموف مميكة 9
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية كشوط عبد الرفيق 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية أدماـ شيرزاد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوالكور عبد الغني 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يحياوي مختار 13
 مدير مخبر بحث عبد الحققريمس  14
 مدير مخبر بحث بوشكيوة عبد الحميـ 15
 مسؤوؿ المكتبة العجرود الزىرة 16

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة الذي 2022فيفري  16مؤرخ في  167قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022مػاي  11مؤرخ في  536قػػرار رقـ 
 عنابة-لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية االسمية ألعضاء المجنة العممية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 حكومة، المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء ال
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 د القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحد
 2017فبراير  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  83-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بعنابة إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات الصناعية
لقسـ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي 2022فيفري  16مؤرخ في ال 167ـ قػػرار رقالوبموجب  -

 .عنابة-التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية
 .2022أفريل  04المؤرخ في  72رقـ  عنابة-المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعيةإرساؿ وبناًء عمى  -

 
 

 رُيػقػػػػػرّ 
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري  المادة األولى:
  عنابة.-بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية

وجيات تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في التكنول :2المادة 
 عنابة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الصناعية

عنابة، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 ماي 11في  حرر بالجزائر
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مقائمة لحّدد الم 2022فيفري  16مؤرخ في ال 167رار رقـ قػػيعدؿ ال الذي 2022مػاي  11المؤرخ في  536ممحق بالقرار رقـ 
 عنابة-لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية االسمية ألعضاء المجنة العممية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حجوب إلياـ 1
 رئيس القسـ معياش ىشاـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يكةلعبيدي مم 3
 "أستاذ محاضر قسـ "ب بوتفنوشات أسيا 4
 "أستاذ محاضر قسـ "ب عرابي نور اليدى 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" نصايب منير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قادة نسمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رميشي سموى  8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" برورة عبد الحميد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد عيدة رئيس الندوة الجيوية لمجامعات ،2022 مػاي 11مؤرخ في  537قػػرار رقـ 

 لمنطقة الوسط
 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ تضمف تعييف أعضاء الحكومة،والم
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 5ال سيما المادة يا وسيرىا، ، الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيم2001
 .منو

، 2013يناير سنة  30االموافق  1435ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

ية لمجامعات ، والمتضمف تحويل مقر الندوة الجيو  2018نوفمبر سنة  29المؤرخ في  1169بمقتضى القرار رقـ  -
 لمنطقة الوسط.

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  208-01مف المرسوـ التنفيذي رقـ  5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تجديد عيدة رئيس 2001يوليو سنة  23الموافق  1422

 سط.الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الو 
لمدة ، 1تجدد عيدة رئيس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط التي يترأسيا مدير جامعة الجزائر :2المادة 

 ( ابتداء مف تاريخ توقيع ىذا القرار.2سنتيف )
 مي.يكمف السيد األميف العاـ بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم :3المادة 

 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضّمف تأىيل جامعة عيف تموشنت لضماف التكوينات المفتوحة  ،2022 مػاي 11مؤرخ في  538قػػرار رقـ 
 لنيل شيادة الميسانس عمى سبيل التسوية 2021-2020سنة الجامعية بعنواف ال

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسوـ -

 .ف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمف تعيي
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ 18المؤّرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2020نوفمبر سنة  22 الموافق 1442ربيع الثاني عاـ  6المؤّرخ في  338-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة عيف تموشنت
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

  2021-2020تؤىل جامعة عيف تموشنت لضماف التكوينات المفتوحات بعنواف السنة الجامعية  المػػادة األولػى:
 لنيل شيادة الميسانس ، طبقا لممحق ىذا القرار.

 .2021-2020طمبة المسجميف ابتداًء مف السنة الجامعية يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى ال :2المادة 
 تمغى جميع أحكاـ القرارات السابقة المخالفة  ليذا القرار. :3 المادة
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عيف تموشنت ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :4المادة 

 .لتعميـ العالي والبحث العمميالذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة ا
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يؤىل جامعة عيف تموشنت لضماف التكوينات المفتوحة  2022مػاي  11المؤرخ في  538 ـرق ممحق القرار

 لنيل شيادة الميسانس عمى سبيل التسوية 2021-2020بعنواف السنة الجامعية 
 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

 عمـو وتكنولوجيا

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ أشغاؿ عمومية أشغاؿ عمومية

 أ ري  ري 

 ىندسة ميكانكية
 أ انشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ ىندسة المواد
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 أ إلكترونيؾ إلكترونيؾ
 أ كيروتقني كيروتقني

 أ اتصاالت سمكية و ال سمكية اتصاالت سمكية و ال سمكية
 أ كيروميكانيؾ كيروميكانيؾ

 أ آلية آلية
 أ ىندسة بيوطبية ىندسة بيوطبية
 أ ىندسة الطرائػػق ئػػقىندسة الطرا

 عمـو الماّدة
 أ الفيزياء األساسية فيزياء
 أ الكيمياء العضوية كيمياء

 عموـ الطبيعة والحياة

 أ بيئة ومحيط بيئة ومحيط

 عمـو  بيولوجية
 أ بيو كيمياء

 أ عمـ األحياء الدقيقة
 أ إنتاج نباتي عمـو فالحية
 أ راقبة النوعيةتكنولوجيا األغذية وم عمـو التغذية

 حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية
 أ قانوف خاص
 أ قانوف عاـ

عموـ اقتصادية والتسيير 
 وعمـو تجارية

 عمـو اقتصادية
 أ تحميل اقتصادي واستشراؼ

 أ اقتصاد نقدي وبنكي
 أ اقتصاد كمى

 أ ادارة االعماؿ عمـو التسيير

 عمـو مالية ومحاسبة
 أ مالية المؤسسة

 أ سبة وجبايةمحا

 لغة وأدب عربي

 أ نقد ومناىج دراسات نقدية

 دراسات لغوية
 أ لسانيات تطبيقية
 أ لسانيات عامة

 أ أدب عربي دراسات أدبية

 آداب ولغات أجنبية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية
 أ لغة إنجميزية لغة إنجميزية
 أ لغة إسبانية لغة إسبانية

عػالـ آلػي  رياضيات وا 
 أ رياضيات اضياتري

 أ نظـ معموماتية إعالـ الي

عموـ إنسانية 
جتماعية  وا 

 عمـ النفػس-عمػـو إجتماعيػة
 أ عمـ النفس العمل والتنظيـ

 أ عمـ النفس العيادي
 أ عمـ اإلجتماع عمـ االجتماع-عمػـو إجتماعيػة
 أ تاريخ عاـ تاريخ-عمـو إنسانية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   198   

 

 

يتضّمف تأىيل جامعة غميزاف لضماف التكوينات المفتوحة بعنواف  ،2022 مػاي 11مؤرخ في  539قػػرار رقـ 
 لنيل شيادة الميسانس عمى سبيل التسوية 2021-2020السنة الجامعية 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18ؤّرخ في الم 05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتض
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08سـو التنفيذي رقـ بمقتضى المر  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434 ربيع األّوؿ عاـ 18في  المؤّرخ 77 -13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤّرخ في 339-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة غميزاف
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

لنيل ، 2021-2020نواف السنة الجامعية تؤىل جامعة غميزاف لضماف التكوينات المفتوحات بع المػػادة األولػى:
 شيادة الميسانس، طبقا لممحق ىذا القرار.

 .2021-2020ابتداًء مف السنة الجامعية  يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف :2المػػػػادة 
 تمغى جميع أحكاـ القرارات السابقة المخالفةليذا القرار. :3 المػػػػادة
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :4المػػػػادة 

 .سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يؤىل جامعة غميزاف لضماف التكوينات المفتوحة 2022مػاي  11المؤرخ في  539رقـ  ممحق القرار

 سبيل التسوية لنيل شيادة الميسانس عمى 2021-2020بعنواف السنة الجامعية 
 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

 عمـو وتكنولوجيا

 أ كيروتقني كيروتقني
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية

 أ ىندسة الطرائق ىندسة الطرائق
 أ آلية  آلية

 أ طاقوية ىندسة ميكانيكية
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 أ أشغاؿ عمومية أشغاؿ عمومية
 أ ىندسة المواد ىندسة ميكانيكية

 عمـو الماّدة
 أ فيزياء المواد فيزياء
 أ الكيمياء األساسية كيمياء

 عموـ الطبيعة والحياة

 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية عمـو الغذاء
 أ بيئة ومحيط بيئة ومحيط

 عمـو بيولوجية
 أ بيوكيمياء

 أ عمـ األحياء الدقيقة

 حقوؽ و عمـو سياسية
 أ قانوف خاص حقوؽ 

 أ قانوف عاـ
داري  عمـو سياسية  أ تنظيـ سياسي وا 

عموـ اقتصادية و التسيير 
 و عمـو تجارية

 أ تسويق عمـو تجارية
 أ إدارة مالية عمـو التسيير

 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات عمـو اقتصادية

 لغة وأدب عربي
 دراسات لغوية

 أ لسانيات تطبيقية
 أ لسانيات عامة

 أ بيةنقد ودراسات أد دراسات نقدية
 أ أدب جزائري  دراسات أدبية

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

عالـ آلي  رياضيات وا 
 أ رياضيات رياضيات
 أ نظـ معموماتية إعالـ ألي 

 عموـ إنسانية واجتماعية

 أ تاريخ عاـ تاريخ -عمـو إنسانية 
عالـ عمـو اإل –عمـو إنسانية 

 واالتصاؿ
 أ اتصاؿ

 أ فمسفة عامة فمسفة -عمـو اجتماعية 

 عمـ النفس –عمـو اجتماعية 
 أ عمـ النفس العيادي

 أ عمـ النفس العمل والتنظيـ
 أ عمـ االجتماع عمـ االجتماع –عمـو اجتماعية 
 أ إرشاد وتوجيو عمـو التربية –عمـو اجتماعية 
بية المغة العر  –عمـو إسالمية 

 والحضارة اإلسالمية
 أ الدراسات القرآنيةالمغة العربية و 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضّمف تأىيل جامعة تامنغست لضماف التكوينات المفتوحة ،2022 مػاي 11مؤرخ في  540قػػرار رقـ 
 يسانس عمى سبيل التسوية لنيل شيادة الم 2021-2020بعنواف السنة الجامعية 

 

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

  .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني  6المؤّرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .امنغستالمتعمق بإنشاء جامعة ت
 ُيػقػػػػػّرر

لنيل ، 2021-2020تؤىل جامعة تامنغست لضماف التكوينات المفتوحات بعنواف السنة الجامعية  الماّدة األولػى:
 شيادة الميسانس، طبقا لممحق ىذا القرار.

 .2021-2020يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف ابتداًء مف السنة الجامعية  :2المادة 
 تمغى جميع أحكاـ القرارات السابقة المخالفة  ليذا القرار.  :3لمادة ا

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :4المادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضماف التكوينات المفتوحة الذي يؤىل جامعة تامنغست ل 2022مػاي  11المؤرخ في  540رقـ   ممحق القرار
 عمى سبيل التسوية لنيل شيادة الميسانس 2021-2020بعنواف السنة الجامعية 

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

 عمـو وتكنولوجيا

 أ ري  ري 
 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية
 أ الكيروتقني الكيروتقني
 أ إلكترونيؾ إلكترونيؾ

 أ وجيا تطبيقيةجيول جيولوجيا عمـو األرض والكوف 

عالـ آلي  أ رياضيات رياضيات رياضيات وا 
 أ نظـ معموماتية إعالـ آلي
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 أ فيزياء األشعة فيزياء عمـو الماّدة
 أ فيزياء أساسية

 أ كيمياء تحميمية كيمياء

 أ عمـ األحياء الّدقيقة عمـو بيولوجية عموـ الطبيعة والحياة
 أ بيوكيمياء

 أ قانوف عاـ حقوؽ  حقوؽ و عمـو سياسية
 أ قانوف خاص

 أ عالقات دولية عمـو سياسية

 علىم إنسانيت واجتواعيت

 أ عمـ االجتماع عمـ االجتماع -عمـو اجتماعية

 عمـ النفس –عمـو اجتماعية 
 أ عمـ النفس العمل والتنظيـ

 أ عمـ النفس العيادي
 أ عمـ النفس المدرسي

 أ أرطوفونيا اأرطوفوني -عمـو اجتماعية 
 أ عمـ اآلثار عمـ اآلثار –عمـو إنسانية 
 أ تاريخ عاـ التاريخ -  عمـو إنسانية
 أ تكنولوجيا المعمومات والتوثيق عمـ المكتبات -  عمـو إنسانية

علىم اقتصاديت والتسيير 
 ولىم تجاريت

 أ اقتصاد نقدي و بنكي عمـو اقتصادية
 أ إدارة األعماؿ عمـو التسيير

 أ محاسبة ومالية عمـو مالية ومحاسبة

 لغت وأدب عربي

 أ لسانيات تطبيقية دراسات لغوية
 أ نقد ودراسات أدبية دراسات نقدية
 أ أدب عربي دراسات أدبية 

 أ آداب و تراث ثقافي تارقي لغة و أدب لغت وثقافت أهازيغيت

 آداب ولغاث أجنبيت
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية
 أ لغة انجميزية يزيةلغة انجم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة يتضّمف تأىيمجامعة تيسمسيمت لضماف التكوينات ،2022 مػاي 11مؤرخ في  541قػػرار رقـ 

 لنيل شيادة الميسانس عمى سبيل التسوية 2021-2020بعنواف السنة الجامعية 
 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتض
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
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 2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عاـ األّوؿ ربيع 18ي ف المؤّرخ 77-13رقـ  التنفيذي المرسوـ بمقتضى -
 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد الذي

 2020سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثاني ربيع 6في  المؤّرخ 337-20رقـ  التنفيذي المرسوـ بمقتضى -
 .تيسمسيمت جامعة إنشاء المتضّمف

 ُيػقػػػػػّرر
 

لنيل ، 2021-2020بعنواف السنة الجامعية تؤىل جامعة تيسمسيمت لضماف التكوينات المفتوحات  ألولػى:المػػادة ا
 شيادة الميسانس، طبقا لممحق ىذا القرار.

 .2021-2020يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف ابتداًء مف السنة الجامعية  :2المػػادة 
 القرارات السابقة المخالفةليذا القرار.تمغى جميع أحكاـ  :3المػػادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :4المػػادة 

 .سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العمميوزير التعميـ العالي 
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  الذي يؤىل جامعة تيسمسيمت لضماف التكوينات 2022مػاي  11المؤرخ في  541ممحق القراررقـ 
 لنيل شيادة الميسانس عمى سبيل التسوية 2021-2020الجامعية  السنة نوافالمفتوحة بع

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

 عمـو وتكنولوجيا

 أ ىندسة مدنية ىندسة مدنية

 ىندسة ميكانكية
 أ انشاء ميكانيكي

 أ طاقوية
 أ تكرير وبيتر وكيمياء صناعات بيتروكيمياوية

 أ إلكترونيؾ إلكترونيؾ
 ـ النقل وسالمة تكنولوجيا، تنظيـ دسة النقل ىن

 عمـو الماّدة
 فيزياء

 أ فيزياء المواد
 أ فيزياء اساسية 

 أ كيمياء المواد كيمياء

 عموـ الطبيعة والحياة

 عمـو فالحية
 أ حيواني إنتاج

 أ إنتاج نباتي

 عمـو  بيولوجية
 أ بيو كيمياء

 أ عمـ األحياء الدقيقة
 أ بيئة ومحيط يطبيئة ومح

الرياضيات واالعالـ 
 االلي

 أ رياضيات تطبيقية  الرياضيات 
 أ ىندسة نظـ المعمومات والبرامج االعالـ االلي 
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 حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية
 أ قانوف خاص
 أ قانوف عاـ

عموـ اقتصادية والتسيير 
 وعمـو تجارية

 أ تسويق عمـو تجارية

 عمـو التسيير
 أ ادارة االعماؿ
 أ ادارة الميزانية

 عمـو اقتصادية
 أ اقتصاد نقدي وبنكي

 أ اقتصاد كمي

 عمـو مالية ومحاسبية
 أ محاسبة ومراجعة

 أ مالية البنوؾ والتأمينات

 لغة وأدب عربي
 أ نقد ومناىج دراسات نقدية
 أ لسانيات تطبيقية دراسات لغوية
 أ أدب عربي دراسات أدبية

 أ لغة فرنسية لغة فرنسية أجنبيةآداب ولغات 
عمـو وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ التربية وعمـ الحركة النشاط البدني الرياضي التربوي 

 أ التدريب الرياضي التنافسي التدريب الرياضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يتضّمف تأىيل جامعة عيف تموشنت لضماف التكوينات المفتوحة  ،2022 مػاي 11مؤرخ في  542قػػرار رقـ 
 لنيل شيادة الماستر عمى سبيل التسوية 2021-2020الجامعية  بعنواف السنة

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ 18المؤّرخ في  77 -13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤّرخ في  338-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة عيف تموشنت
 ُيػقػػػػػّرر

  2021-2020تؤىل جامعة عيف تموشنت لضماف التكوينات المفتوحات بعنواف السنة الجامعية  الماّدة األولػى:
 ستر، طبقا لممحق ىذا القرار.لنيل شيادة الما
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 .2021-2020يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف ابتداًء مف السنة الجامعية  :2المادة 
 تمغى جميع أحكاـ القرارات السابقة المخالفة  ليذا القرار.  :3الماّدة 
نت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عيف تموش :4المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يؤىل جامعة عيف تموشنت لضماف التكوينات المفتوحة  2022مػاي  11المؤرخ في  542رقـ  ممحق القرار

 لنيل شيادة الماستر عمى سبيل التسوية 2021-2020بعنواف السنة الجامعية 
 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

 تكنولوجياعمـو و 

 أ ىياكل ىندسة مدنية
  طرقات ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية

 ىندسة ميكانكية
 أ طاقوية

 أ إنشاء ميكانيكي
 أ ىندسة المواد

 أ أداتية إلكترونيؾ

 أ شبكات كيربائية  كيروتقني
 أ تحكـ كيربائي

 أ شبكات واتصاالت سمكية وال سمكية اتصاالت سمكية وال سمكية
 أ كير وميكانيؾ كير وميكانيؾ
 أ أجيزة بيوطبية ىندسة بيوطبية

 أ الري الحضري  ري 
 أ الموارد المائية

 أ ىندسة الطرائق لممواد ىندسة الطرائق

 أ فيزياء المواد فيزياء عمـو الماّدة
 أ كيمياء الجزيئات الكمية كيمياء

 عموـ الطبيعة والحياة

 أ ءبيوكيميا عمـو  بيولوجية
 أ ميكروبيولوجيا تطبيقية

 أ حماية النباتات  عمـو فالحية
 أ عمـ البيئة النباتي و المحيط بيئة و محيط
 أ الغذاء ومراقبة النوعية عمـو التغذية

 أ قانوف خاص حقوؽ  حقوؽ و عمـو سياسية
 أ قانوف عاـ

عموـ اقتصادية والتسيير 
 أ نقدي وبنكي اقتصاد عمـو اقتصادية وعمـو تجارية

 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات
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 أ التحميل االقتصادي واالستشراؼ
 أ إدارة الموارد البشرية عمـو التسيير

 أ محاسبة وجباية معمقة عمـو مالية ومحاسبة
 أ مالية المؤسسة

 لغة وأدب عربي
 أ نقد حديث ومعاصر دراسات نقدية
 أ لسانيات الخطاب دراسات لغوية
 أ أدب جزائري  دراسات أدبية

 آداب ولغات أجنبية

 لغة فرنسية
 أ تعميمّية الّمغات األجنبّية

 أ أدب وحضارة
 أ عمـو المغة

 لغة إنجميزية
 أ لسانيات

 أ أدب وحضارة
 أ التعميمية والمغات التطبيقية

عػالـ آلػي  أ معادالت تفاضمية ونمذجة رياضيات رياضيات وا 
 أ شبكات وىندسة البيانات ليإعالـ ا

 عموـ إنسانية واجتماعية

 أ عمـ النفس العيادي عمـ النفس-عمػـو اجتماعيػة
 أ عمـ نفس العمل والتنظيـ وتسيير الموارد البشرية

 أ الصحة النفسية والعقمية في الوسط الميني 

 أ عمـ اجتماع التنظيـ والعمل عمـ االجتماع-عمػـو اجتماعيػة
 أ الموارد البشريةمية تن

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضّمف تأىيل جامعة غميزاف لضماف التكوينات المفتوحة ،2022 مػاي 11مؤرخ في  543قػػرار رقـ 

 لنيل شيادة الماستر عمى سبيل التسوية 2021-2020الجامعية   بعنواف السنة
 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ 18في  المؤّرخ 77 -13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤّرخ في 339 -20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة غميزاف
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 ُيػقػػػػػّرر
 

لنيل  2021-2020تؤىل جامعة غميزاف لضماف التكوينات المفتوحات بعنواف السنة الجامعية  ولػى:الماّدة األ 
 الماستر، طبقا لممحق ىذا القرار. شيادة

 .2021-2020يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف ابتداًء مف السنة الجامعية : 2المادة 
 ليذا القرار. السابقة المخالفةتمغى جميع أحكاـ القرارات  :3الماّدة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :4المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 ميوزير التعميـ العالي والبحث العم
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الذي يؤىل جامعة غميزاف لضماف التكوينات 2022مػاي  11المؤرخ في  543 ممحق بالقرار رقـ

 لنيل شيادة الماسترعمى سبيل التسوية 2021-2020لجامعية بعنواف السنة ا
 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

 عمـو وتكنولوجيا

 أ كيروتقني صناعي كيروتقني
 أ آلية وأنظمة   آلية 

 أ ىياكل ىندسة مدنية
 أ ىندسة كيميائية ىندسة الطرائق

 أ طاقوية ىندسة ميكانيكية
 أ فنية  طرقات ومنشآت أشغاؿ عمومية

 أ ىندسة المواد ىندسة ميكانيكية

 عمـو الماّدة
 أ فيزياء المواد : ميكانيؾ ونمدجة رقمية فيزياء
 أ كيمياء المواد كيمياء

 عموـ الطبيعة والحياة

 أ الغذاء ومراقبة النوعية عمـو الغذاء
 أ بيوكيمياء التغذية

 أ عمـ البيئة بيئة ومحيط

 عمـو بيولوجية
 أ مياء تطبيقيةبيوكي

 أ ميكروبيولوجيا ومراقبة النوعية
 أ عمـ الطفيميات

 أ إنتاج نباتي عمـو فالحية

 حقوؽ وعمـو سياسية
 حقوؽ 

 أ القانوف الخاص
 أ القانوف االداري 

 أ القانوف الجنائي والعمـو الجنائية

 عمـو سياسية
 أ اإلدارة المحمية

 أ تسيير الموارد البشرية
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عموـ اقتصادية والتسيير 
 وعمـو تجارية

 أ مالية وتجارة دولية عمـو تجارية

 عمـو مالية ومحاسبة
 أ محاسبة

 أ مالية المؤسسة
 أ   مالية وبنوؾ إسالمية

 عمـو اقتصادية
 أ اقتصاد دولي

 أ اقتصاد نقدي وبنكي

 دراسات لغوية لغة وأدب عربي
 أ لسانيات تطبيقية

 أ لخطابلسانيات ا
 أ لسانيات عامة

 أ أدب جزائري  دراسات أدبية

 لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية

 أ تعميمية المغات األجنبية
 أ عمـو المغة

 أ التعميمية والمغات التطبيقية
 أ لغة وثقافة

 أ لغة واتصاؿ لغة انجميزية

عالـ آلي  أ اليندسة التفاضمية رياضيات  رياضيات وا 
 أ الشبكات واألنظمة الموزعة الـ آليإع

 عموـ إنسانية واجتماعية

 أ عمـ اجتماع االتصاؿ عمـ االجتماع –عمـو اجتماعية 
 أ عمـ اجتماع التربية

 أ عمـ النفس العيادي عمـ النفس –عمـو اجتماعية 

 أ إرشاد وتوجيو  عمـو التربية –عمـو اجتماعية 
 أ عمـ النفس التربوي 

 أ فمسفة غربية حديثة ومعاصرة فمسفة -ـ اجتماعية عمو 
عمـو اإلعالـ  –عمـو إنسانية 

 واالتصاؿ
 أ االتصاؿ والعالقات العامة

 أ االتصاؿ الجماىيري والوسائط الجديدة
 أ تاريخ المغرب العربي المعاصر تاريخ –عمـو إنسانية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يتضّمف تأىيل جامعة تيسمسيمت لضماف التكوينات المفتوحة  ،2022 مػاي 11مؤرخ في  544قػػرار رقـ 

 لنيل شيادةالماسترعمى سبيل التسوية 2021-2020الجامعية  بعنواف السنة
 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
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 2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عاـ األّوؿ ربيع 18في  المؤّرخ 77-13رقـ  التنفيذي المرسوـ بمقتضى -
 .العممي والبحث العالي التعميـ يروز  صالحيات يحدد الذي

 2020سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثاني ربيع 6في  المؤّرخ 337-20رقـ  التنفيذي المرسوـ بمقتضى -
 .تيسمسيمت جامعة إنشاء المتضّمف

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

لنيل  2021-2020عية بعنواف السنة الجام تؤىل جامعة تيسمسيمت لضماف التكوينات المفتوحات الماّدة األولػى:
 الماستر، طبقا لممحق ىذا القرار. شيادة

 .2021-2020يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف ابتداًء مف السنة الجامعية : 2المادة 
 ليذا القرار. تمغى جميع أحكاـ القرارات السابقة المخالفة :3الماّدة 
لتكويف ومدير جامعة تسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي يكمف المدير العاـ لمتعميـ وا :4المادة 

 .سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الذي يؤىل جامعة تيسمسيمت لضماف التكوينات 2022مػاي  11المؤرخ في  544ممحق القراررقـ 

 لنيل شيادة الماستر عمى سبيل التسوية 2021-2020بعنواف السنة الجامعية 
 

 طبيعة تخصص بةالشع الميداف

 عمـو وتكنولوجيا

 أ ىياكل ىندسة مدنية

 ىندسة ميكانيكية
 طاقوية وماكنات توربينية منشأت

 أ
 اإلنتاج وتقنيات ميكانيكية صناعة

 أ ىندسة التكرير صناعات بيتروكيمياوية
 أ أداتية إلكترونيؾ

 عمـو الماّدة
 أ نانو فيزياء فيزياء
 أ كيمياء الجزئية كيمياء

 عمـو الطبيعة والحياة

 عمـو  بيولوجية
 بيوكيمياء تطبيقية

 أ
 ميكروبيولوجيا تطبيقية

 أ حماية األنظمة البيئية بيئة ومحيط

 عمـو فالحية
 أ حيواني إنتاج

 أ إنتاج نباتي

 حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية
 أ الدولة والمؤسسات

 القانوف الدولي العاـ
 أ

 القانوف العقاري 
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 عمـو سياسية
 اإلدارة المحمية

 وأمنية دراسات إستراتيجية
 المحميةوالجماعات اإلدارة 

عمـو اقتصادية والتسيير 
 وعمـو تجارية

 أ تسويق الخدمات عمـو تجارية
 أ إدارة االعماؿ عمـو التسيير

 أ تحميل إقتصادي واستشراؼ عمـو إقتصادية

 عمـو مالية ومحاسبة
 أ لمؤسسةمالية ا
 أ محاسبة

 لغة وأدب عربي

 أ نقد حديث ومعاصر دراسات نقدية

 دراسات لغوية
 لسانيات تطبيقية

 أ
 تعميمية المغات

 أ أدب عربي قديـ دراسات أدبية

 لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية
 تعميمية المغات األجنبية

 أ
 أدب وحضارة

عمـو وتقنيات النشاطات 
 ياضيةالبدنية والر 

 أ النشاط البدني الرياضي المدرسي النشاط البدني الرياضي التربوي 

 التدريب الرياضي
 أ التدريب الرياضي النخبوي 
 أ التحضير البدني الرياضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عة تامنغست لضماف التكوينات المفتوحةيتضّمف تأىيل جام ،2022 مػاي 11مؤرخ في  545قػػرار رقـ 

 عمى سبيل التسوية  لنيل شيادة الماستر 2021-2020بعنواف السنة الجامعية 
 

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

  .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .لمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني  6المؤّرخ في  336-20قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .المتعمق بإنشاء جامعة تامنغست
 ُيػقػػػػػّرر



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   210   

 

 

لنيل  2021-2020تؤىل جامعة تامنغست لضماف التكوينات المفتوحات بعنواف السنة الجامعية  المػػادة األولػى:
 شيادة الماستر، طبقا لممحق ىذا القرار.

 .2021-2020يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف ابتداًء مف السنة الجامعية  :2 المػػادة
 تمغى جميع أحكاـ القرارات السابقة المخالفة  ليذا القرار.  :3المػػادة 
ر الذي يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرا :4المػػادة 

 .سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتوحة الذي يؤىل جامعة تامنغست لضماف التكوينات 2022مػاي  11المؤرخ في  545رقـ  ممحق القرار

 لنيل شيادة الماستر عمى سبيل التسوية 2021-2020بعنواف السنة الجامعية 
 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

 عمـو وتكنولوجيا

 ري 
 أ ري حضري 
 أ ائيةالموارد الم

 أ إلكترونيؾ األنظمة المدمجة إلكترونيؾ
 أ طاقات متجددة في الكيروتقني كيروتقني

 أ ىياكل ىندسة مدنية

 عمـو الماّدة

 أ كيمياء تطبيقية كيمياء

 فيزياء
 أ فيزياء اإلشعاعات

 أ فيزياء المواد
 أ فيزياء تطبيقية

 جيولوجيا عمـو األرض والكوف 
 أ ىيدروجيولوجيا

 أ موارد معدنية، جيومواد وبيئة
 أ تحميل رياضي وتطبيقات الرياضيات الرياضيات واالعالـ اآللي
 أ ميكروبيولوجيا تطبيقية عمـو بيولوجية عموـ الطبيعة والحياة

 حقوؽ وعمـو سياسية

 حقوؽ 
 أ القانوف الجنائي والعمـو الجنائية

 أ قانوف األعماؿ

 عمـو سياسية
 أ ية و تعاوف عالقات دول

 أ استرانيجية وعالقات دولية
 أ العالقات الدولية والقانوف الدولي

عموـ اقتصادية والتسيير 
 وعمـو تجارية

 أ إدارة األعماؿ عمـو التسيير
 أ اقتصاد نقدي و بنكي عمـو اقتصادية

 لغة وأدب عربي
 أ لسانيات تطبيقية دراسات لغوية
 أ عاصرنقد حديث وم دراسات نقدية
 أ أدب عربي حديث ومعاصر دراسات أدبية



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   211   

 

 

 آداب و لغات أجنبية
 أ عمـو الّمغة لغة فرنسية
 أ لسانيات لغة انجميزية

 العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 عمـو اجتماعية 

 أ عمـ اجتماع التنظيـ والعمل
 أ عمـ اجتماع اتصاؿ

 أ شريةعمـ النفس العمل والتنظيـ وتسيير الموارد الب
 أ عمـ النفس العيادي
 أ عمـ النفس المدرسي

 أ آثار إسالمية عمـو إنسانية 
 أ تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
حقوؽ والعمـو يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ال ،2022 مػاي 11مؤرخ في  546قػػرار رقـ 

 السياسية لدى جامعة  الطارؼ
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
  .منو

، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .امعة الطارؼوالمتضمف إنشاء ج

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

مـو والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والع 2012ديسمبر  27المؤرخ في  708وبمقتضى القرار رقـ  -
 .السياسية لدى جامعة الطارؼ

 ُيػقػػػػػّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة الطارؼ.القائمة اإلسمية ألعضاء 

في الجدوؿ  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعمـو السياسية لدى جامعة الطارؼ :2الػػمػادة 
 الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الػػػمػادة 
 2022 مػػػػاي 11 فيبالجزائر حرر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الذ 2022مػاي  11المؤرخ في  546ممحق بالقرار رقـ 
 الحقوؽ والعمـو السياسية لدى جامعة الطارؼ

 

 الصفة  المقب واإلسـ 
 عميدة الكمية، رئيسة غريب منية  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية نزار عبدلي -
 رئيس قسـ الحقوؽ  بركات عماد الديف -
 ستاذية عف قسـ الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األ خوالدية فؤاد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  حسيف أحمد  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف أمزياف كريمة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف العمري زقار مونية -
 يف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقني لعبيدي وفاء -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات طالب ىدى -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  الحقوؽ  عيساوي بمقاسـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021سبتمبر  14المؤرخ في  937يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 11مؤرخ في  547قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو الدقيقة لدى جامعة بشار

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .حكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء ال
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7ي المؤرخ ف 07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة بشار، المعدؿ والمتمـ

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقيقة 2015أكتوبر  6المؤرخ في  963وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لدى جامعة بشار

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ 2021سبتمبر 14المؤرخ في  937وبمقتضى القرار رقـ -
 .الدقيقة لدى جامعة بشار

 ُيػقػػػػػّرر
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، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2021سبتمبر 14المؤرخ في  937لممحق بالقرار رقـيعدؿ الجدوؿ ا المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي2الػػػػمػادة 
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الباقي بف زيافأ.د عبد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021سبتمبر  14المؤرخ في  937 رقـ يعدؿ القرار  2022مػاي  11المؤرخ في  547ممحق بالقرار  رقـ 

 لدى جامعة بشار ألعضاء مجمس كمية العموـ الدقيقة الذي يحدد القائمة اإلسمية
 

 الصفة اإلسـ والمقب
 رئيسا -عميد الكمية معزوزي عبد الحق -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بف أحمد خميفة -
 رئيس قسـ عمـو المادة جمولي دمحم -
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي صديقي نور الديف -
 بحثمدير مخبر  نوري عبد القادر -
 مديرة مخبر بحث داودي مباركة -
 مدير مخبر بحث سكـو خالد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادة بمبوخاري ناصر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادة جرادي حورية -
 ستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآلليممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األ مقنافي مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي رحاؿ رمضاف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف فياللي مصطفى -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف كورتيش دمحم أميف -
 خب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منت بف موسى إلياس -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوزيدي صبرينة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو المادة بوزرواطة عبد الصمد -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي قريوي حناف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 مػاي 11مؤرخ في  548قػػرار رقـ 

 عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف لدى جامعة برج بوعريريج
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21رئاسي رقـ بمقتضى المرسـو ال -

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

 39و 37ا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي2003
  .منو
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 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة  2012أكتوبر  11المؤرخ في  334وبمقتضى القرار رقـ  -
 .والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة برج بوعريريج 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39ألحكاـ المادة تطبيقا  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة برج 
 عريريج.بو 

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة برج  :2المػػادة 
 بوعريريج في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3المػػادة 
 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء مجمس كميةالذي يحدد القائمة االسمية أل 2022مػاي  11مؤرخ في ال 548 ممحق بالقرار رقـ

 عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف لدى جامعة برج بوعريريج
 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا بوبموطة طاىر -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بيمولي فيصل -
 رئيس قسـ العمـو البيولوجية لعزازقة عبد العالي  -
 الحيةرئيس قسـ العمـو الف آيت مشداؿ مولود  -
 مديرة مخبر بحث شرغاؿ نصيرة  -
 مدير مخبر بحث جنيدي رضا -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية بومرفق صباح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية بميؾ يوبا -
 اتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحيةممثل منتخب عف األس فالحي زيف العابديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف زياد عبد العزيز -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف صيد نسيـ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لبعير بشير -
 ف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدمي بف يطو أماؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو الفالحية بف قدوج عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو البيولوجية بونازو ياسر -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 مػاي 11مؤرخ في  549قػػرار رقـ 
 اآلداب والمغات لدى جامعة برج بوعريريج

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
  .منو

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244 -12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج

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

المتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات و  2012أكتوبر  11المؤرخ في  335وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لدى جامعة برج بوعريريج

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة برج بوعريريج.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة برج بوعريريج في الجدوؿ  :2الػػػمػادة 

 الممحق بيذا القرار.
 .رسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة ال :3الػػػػمادة 

 2022 مػػػػاي 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 2022مػاي  11المؤرخ في  549لقرار رقـ ممحق با
 اآلداب والمغات لدى جامعة برج بوعريريج

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا رزيق بوعالـ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية قسيس صالح -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بغورة ياسيف -
 رئيس قسـ اآلداب والمغات األجنبية عمي لونيس -
 بحث مدير مخبر بف دمحم عبد الكريـ -
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 بحث مدير مخبر بف صفية عبد هللا -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي بف خوية رابح -
 دب العربيممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  المغة واأل سعدلي سميـ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية نجار أروى  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية عماري لمياء أماؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف نويصر رياض -
 نتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل م عثامنة فوزي  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات نايت صغير ياسيف  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات منصور فريد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة واألدب العربي بوعزة عبد الفتاح -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية زي بمعياضي رم -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف حل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022ماي  11مػؤرخ فػي  32قػػرار قػػرار رقػـ 
 لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا

 

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،إّف وز 
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ، المحدد1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، يعدؿ المرسـو التنفيذي رقـ 2004ة ػػػػغشت سن 29ؤرخ في ػػمػػػال 242-04بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

كنولوجيا وسيرىا، والمتعمق بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والت 1984غشت  18المؤرخ في  84-210
 .المعدؿ والمتمـ

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019ديسمبر سنة  23المؤرخ في  52نظػػػػًػرا  لمقرار رقـ  -
 واري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.ة ىلدى جامع

بعاد البعض  أعضاء مف األعضاء المشكميف لمجنة (05)لإلستقالة الكتابية لخمسة نظػػػػًػرا   - الخدمات اإلجتماعية وا 
 .بسبب الغياب، وكذا لعدـ توفر النصاب القانوني لتداوؿ المجنة
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 ُيػقػػػػػّرر
ة لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا إبتداء مف تاريخ تحل لجنة الخدمات اإلجتماعي المػادة األولى:

 .اإلمضاء عمى ىذا القرار
يكمف السيػد مدير جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة  :2المػػادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 

 2022 ماي 11حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022ماي  11مػؤرخ فػي  33قػػرار رقػـ 
 تممساف ـ التطبيقيةلػدى المدرسة العميا في العمو 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15ق المواف 1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442القعدة عاـ ذي  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف تحويل المدرسة التحضيرية 2017فيفري سنة  15المؤرخ في  82-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .في العموـ والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عميا في العمـو التطبيقية
، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدى 2022أفريل سنة  20نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -

 يقية بتممساف.المدرسة العميا في العمـو التطب
 

 ُيػقػػػػػّرر
 
 

 المدرسة العميا في العمـو التطبيقية بتممساف. تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػادة 
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 األعضاء الدائموف:                
 مميكي فؤاد -03 بف عبد هللا سمير -02 عبد الالوي غوتي -01
 العباس جميمة -06 ديدي ابتساـ -05 سميربف ناصر  -04
 بوبكر فاطنة -08 خربوش جميمة -07

    

 األعضاء اإلضافيوف:                
 غمري أمينة -03 عطار عماد الديف -02 قراوزاف زىير -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03ث )تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثال :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مدير المدرسة العميا في العمـو التطبيقية بتممساف بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في  :4المػػػػػادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2022 ماي 11حرر بالجزائر في 

 العالي والبحث العممي ع/وزير التعميـ
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022ماي  11مػؤرخ فػي  34قػػرار رقػـ 
 لػػدى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية  

 

 ّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إ
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
لمحدد ، ا1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

       .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2021يوليو سنة  7ق المواف 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ يتضمف
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2019أبريل سنة  29الموافق  1440ـ شعباف عا 23المؤرخ في  143-19بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية
، المتعمق بفرز األصوات لإلنتخابات الخاصة بتحديد أعضاء 2022مارس سنة  16نظػػػػًػرا لممحضر المؤرخ في  -

 .يةلجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراع
 

 

 ُيػقػػػػػّرر
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 تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية. المػادة األولى:
 تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 ساجي نور الديف -03 سمياؿ أماؿ -02 درياس المية -01
            عبد المالؾ دليمة -05 بوعافية أدمحم -04

 األعضاء اإلضافيوف: 
 شكالط فاروؽ  -02 بوعناف نسيـ 

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
لزراعية بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في يكمف السيػد مدير مركز البحث في تكنولوجيات التغذية ا :4المػػػػػادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 

 2022 ماي 11حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تشكيمة المجنة المكمفة بتقييـ ميندسي البحث 2022ماي  12مػؤرخ فػي  /أ.ع142رقـ  ػرارقػ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يونيو سنة  30الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2011ديسمبر سنة  26الموافق  1433صفر عاـ  المؤرخ في أوؿ 443-11بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -

 .منو 31والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ مستخدمي دعـ البحث، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حيات وزير التعميـ والبحث العمميالذي يحدد صال
الذي يحدد كيفيات تنظيـ وسير المجنة المكمفة بتقييـ  2012ماي  22المؤرخ في  169وبمقتضى القرار رقـ  -

 .منو 2لبحث، السيما المادة ميندسي ا
ي يحدد تشكيمة المجنة المكمفة بتقييـ ميندسي الذ 2017جويمية  08المؤرخ في  779وبناء عمى القرار رقـ  -

  .البحث
 ُيػقػػػػػّرر

 

 1433المؤرخ في أوؿ صفر عاـ  443-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  31تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى: 
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تشكيمة المجنة المكمفة  2011ديسمبر سنة  26الموافق 

 قييـ ميندسي البحث.بت
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 تتشكل المجنة المكمفة بتقييـ ميندسي البحث مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المادة 
 فيزياء األرضيةمركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية وال معوش سعيد -
 تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية مركز البحث في درويش نجيب -
 التحاليل الفيزيائية والكيميائيةعممي والتقني في مركز البحث ال حميطوش ضياء الديف -
 ركز تنمية التكنولوجيات المتطورةم لعزيب دليمة -
 تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية مركز البحث في منصري اعمر -
 العممي والتقني لممناطق الجافػة مركز البحث منادي سمير -

 

الذي يحدد تشكيمة المجنة المكمفة بتقييـ  2017جويمية  08المؤرخ في  779تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 ميندسي البحث.

يكمف السيد المدير العاـ لمبحث العممي والتطويري التكنولوجي، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة  :4المادة 
 البحث العممي.الرسمية لمتعميـ العالي و 

 2022 ماي 12حرر بالجزائر في 

 لعالي والبحث العمميع/وزير التعميـ ا
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األغواط ،2022 مػاي 14مؤرخ في  550قػػرار رقـ 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281 - 21الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270- 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2،السيما المادة  المتضمف إنشاء جامعة األغواط ،المعدؿ والمتمـ 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12السيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
دؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األغواط.
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 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األغواط في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 البحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و  :3المادة 

 

 2022 مػػػػاي 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  األغواط قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف ساسي الياس -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سالوي عبد القادر -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو بدرينة عيسى -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال ضوع صحراوي عبد الحميـ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو رباح عبد القادر -
 تشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل وال عضو دبابش عبد الحميد -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ عضو الطاىر مريـ -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتلوزير ممثل ا عضو يوسفي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو باسودي عبد هللا -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو مرسيس عبد المجيد -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو سعيداني دمحم -
 والرياضة الوزير المكمف بالشباب ممثل عضو لحرش عبد الحميد -
 وزير المكمف بالصحةممثل ال عضو تيغة عبد المجيد -
 ممثل الوالي عضو مراد سيد عمي -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 مصف األستاذية لكمية التكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوي  عضو بيراف موىوب -
 األستاذية لكمية العمـو ذوي مصف ممثل منتخب عف األساتذة عضو شايبي رشيد -
 األستاذية لكمية اآلداب والمغات ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف عضو عثماني بولرباح -
 ستاذية لكمية العمـو االجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األ عضو صخري دمحم -
 قتصادية والتجارية وعمـو التسييرالممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو ا عضو بساس أحمد -
 سيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السيا عضو بف صالح دمحم الحاج عيسى -
 انية والعمـو اإلسالمية والحضارةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنس عضو ورنيقي دمحم -
 ندسة المدنية واليندسة المعماريةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الي عضو مراح أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الطب عضو شطيبي فيصل -
 الرياضية يات لألنشطة البدنية و ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد العمـو والتقن عضو دحماني بف سعد هللا -
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 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بف يعقوب ماسينيسا -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو حيرش أحمد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو لوباشرية توفيق -
 اتالتقنييف وعماؿ الخدمممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و  عضو بف تيسة الحاج عمر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بيقع بالؿ -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو حعفاري لحسف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد إطار تنظيـ التوظيف  2022ماي سنة  14الموافق  1443شواؿ عاـ  13مؤرخ في قػػرار 

 عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ ببعض الرتب المنتمية ألسالؾ األساتذة الباحثيفو/أو المسابقة 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1966سنة  يونيو 2الموافق  1386صفر  12المؤرخ في  145-66بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ي التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـبتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفرد
، 2021سنة   يوليو 7الموافق  1442ذو القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 1990مارس سنة  27الموافق  1410المؤرخ في أوؿ رمضاف  99-90بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

والمتعمق بسمطة التعييف والتسيير اإلداري بالنسبة لمموظفيف وأعواف اإلدارة المركزية والواليات والبمديات 
 .والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 

، 2008ماي سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .خاص بالباحث الدائـالمتضمف القانوف األساسي ال

، 2012ريل سنة بأ 25الموافق  1433جمادى الثانية  3المؤرخ في  194-12بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
جرائيا  .الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

الذي  2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18خ في المؤر  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 وبعد الرأي المطابق لمسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري. -
 

 ُيػقػػػػػّرر 
 

 1433جمادى الثانية  3المؤرخ في  194-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  8تطبيق ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد إطار تنظيـ التوظيف 2012ريل سنة بأ 25الموافق 

 .المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ ببعض الرتب المنتمية ألسالؾ األساتذة الباحثيف و/أو
شيادات لاللتحاؽ برتبة أستاذ مساعد قسـ "ب"، معايير يشمل التوظيف و/أو المسابقة عمى أساس ال :2المػادة 

 األولية التالية: االنتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منيا حسب
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 إلى نقطتيف( 0.25مالئمة شعبة وتخصص شيادة المترشح )مف   -1
طموبة رتب المترشحيف حسب مالئمة شعبة وتخصص شيادتيـ مقارنة مع األولويات في الشعب والتخصصات المي  

 فتح التوظيف و/أو المسابقة عمى أساس الشيادات، ويتـ تنقيطيا كما يمي: مقرر والمذكورة في قرار أو
 مالئمة شعبة وتخصص شيادة المترشح بالنسبة لمشعبة األولى المطموبة، -أ

 .( لمتخصص األوؿ01( واحدة لمشعبة ونقطة واحدة )01نقطة ) -
 .متخصص الثاني( نقطة ل0.75واحدة لمشعبة و) 01نقطة ) -
 .( نقطة لمتخصص الثالث0.5( لمشعبة و)01نقطة ) -
 نقطة لمتخصصات األخرى في الشعبة. (0.25( واحدة لمشعبة و)01نقطة ) -

 

 مالئمة شعبة وتخصص شيادة المترشح بالنسبة لمشعبة الثانية المطموبة، -ب
 .( نقطة لمتخصص األوؿ0.75( نقطة لمشعبة و)0.75) -
 .( نقطة لمتخصص الثاني0.5و)( نقطة  لمشعبة 0.75) -
 .( نقطة لمتخصصات األخرى في الشعبة0.25( نقطة  لمشعبة و)0.75) -

 

 إلى نقطة واحدة( 0.5تقدير الشيادة )مف   -2
 .( واحدة01تقدير "حسف جدا" أو "مشرؼ جدا" : نقطة ) -
  .( نقطة0.5تقدير "حسف" أو "مشرؼ" : ) -

 ( نقطة.0.25لشيادة الدكتوراه، تحدد العالمة بػػػػ : ) بالنسبة لممترشحيف الحائزيف عمى شيادة معادلة
 

األعماؿ العممية المنجزة مف طرؼ المترشح في شعبتو وتخصصو قبل وبعد حصولو عمى الشيادة المطموبة  -3
 :نقطة عمى األكثر( 7.5إلى  0)مف 
 نقاط عمى األكثر(: 5المنشورات العممية )  -3-1

 .( نقاط05"أ+" : )مة عممية مصنفة نشر مقاؿ عممي في مج -
معاىدة التعاوف بشأف (  PCT OMPIنشر مقاؿ عممي في مجمة عممية مصنفة "أ" أو براءة إختراع  -

 .( نقاط04ممنظمة العالمية لمممكية الفكرية( : )لالبراءات 
المعيد الوطني الجزائري (  INAPIنشر مقاؿ عممي في مجمة عممية مصنفة "ب" أو براءة إختراع  -

 .( نقاط03اعية(: )لمممكية الصن
 (.( نقاط عمى األكثر03ثالثة ))( نقطة 1.5نشر مقاؿ عممي في مجمة عممية مصنفة "ج": ) -

 

  ّة المصنفة "ج"العمميالمجالت عب المنتمية لمياديف العموـ والتكنولوجيا، ال تقبل بالنسة لمش. 
  زارة التعميـ العالي و المصالح المؤىمة بتصنيف المجالت العممية وفقا لمتصنيف المعتمد مف طرؼ

 .والبحث العممي ) المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي(
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 ال يحتسب إال مقاؿ عممي واحد ضمف معيار المنشورات العممية. 
 ( واحدة إضافية، 01في حالة حيازة المترشح عمى مقاؿ ثاني مف نفس التصنيف، يستفيد مف نقطة )

 .المنشورة في مجالت عممية مف الصنف "ج"بإستثناء المقاالت العممية 
  ،)في حالة حيازة المترشح عمى كتاب عممي في تخصصو يحمل الرقـ الدولي المعياري لمكتاب )ردمؾ

 ( نقطة إضافية.1.5يستفيد مف )
 

 نقطة عمى األكثر(: 2.5إلى  0المداخالت العممية )مف  -3-2
 .طة( نق1.5( نقطة عف كل مداخمة دولية في حدود )0.5) -
 ،واحدة( 01) نقطة ( نقطة عف كل مداخمة وطنية في حدود0.25) -

 

 نقاط عمى األكثر(، 03إلى  0الخبرة المينية المكتسبة مف طرؼ المترشح  )مف  -4
 ط عمى األكثر(:انق 03إلى  0الخبرة المينية المكتسبة في مجاؿ التدريس )مف  -4-1

 التعميـ العالي: الخبرة المينية المكتسبة في مجاؿ التدريس بمؤسسات  - أ
 .( نقاط03لمدروس في حدود ثالثة ) ( نقطة لكل سداسي دراسي بالنسبة0.5) -
 .( نقطة1.5( نقطة لكل سداسي دراسي بالنسبة لألعماؿ الموجية في حدود )0.25) -
 .( نقطة1.5( نقطة لكل سنة دراسية بالنسبة لألعماؿ التطبيقية في حدود )0.25) -
 مكتسبة مف طرؼ المترشح في مجاؿ التدريس بمؤسسات التعميـ العالي، بجب إثبات الخبرة المينية ال

تحدد  (بموجب شيادة عمل تمضى مف السمطة المؤىمة )مدير المؤسسة أو عميد الكمية أو مدير المعيد
 .وجوبا طبيعة التعميـ ) دروس، أعماؿ موجية، أعماؿ تطبيقية(

 

ات التابعة لقطاعات النشاط األخرى بعد الخبرة المينية المكتسبة في مجاؿ التدريس بالمؤسس - ب
 الحصوؿ عمى الشيادة المطموبة. 

 .( نقطة1.5في حدود ) ،( نقطة لكل سنة خبرة مينية مكتسبة0.5) -
 

الخبرة المينية المتحصل عمييا مف طرؼ المترشح بعد الحصوؿ عمى الشيادة المطموبة، بعنواف  -4-2
رات العمومية و/أو المؤسسات والييئات شغل مناصب تأطير عمى مستوى المؤسسات واإلدا

 نقطة عمى األكثر(: 1.5إلى  0العمومية والخاصة )مف 
  .( نقطة1.5في حدود ) متحصل عمييانقطة لكل سنة خبرة مينية ( 0.25) -
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 نقطة(، 6.5إلى  0.25المقابمة مع لجنة اإلنتقاء )مف  -5
و عالقة مع شعبتو وتخصصو، وذلؾ بعد ترتكز المقابمة عمى قياـ المترشح بتقديـ عرض في شكل درس ل

 إختياره لسؤاؿ كتابي عف طريق القرعة مقترح مف طرؼ أعضاء لجنة اإلنتقاء.
 

( دقيقة عمى األكثر 45( دقيقة عمى األقل وخمسة وأربعيف )30يمنح لممترشح مدة زمنية تقدر بثالثيف )
 دقيقة. 15وز لتحضير العرض وتقديمو أماـ أعضاء المجنة في مدة زمنية ال تتجا

 

 يسمح إلقاء العرض ألعضاء المجنة مف تقييـ المترشح حوؿ:
 .طة( نق1.5( نقطة إلى )0.25التمكف مف موضوع ومحتوى الدرس: مف ) -
 ،واحدة (01)نقطة ( نقطة إلى 0.25منيجية إلقاء الدرس: مف ) -
 .نقطة( 1.5( نقطة إلى )0.25وضوح وسالسة الخطاب وكذا التحكـ في لغة اإللقاء: مف ) -
( 0.25ستعماؿ تكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ عند العرض: مف )امدى معارؼ المترشح حوؿ  -

 .نقطة واحدةنقطة إلى 
( نقطة 0.25ستجابة المترشح عمى سؤاؿ مف إختيار أعضاء المجنة حوؿ إلقاء الدرس: مف )امدى  -

 .( نقطة1.5إلى )
ة حركية(، يجب عمى المؤسسة الجامعية المعنية توفير بالنسبة لممترشحيف ذوي اإلعاقة )إعاقة بصرية أو إعاق

 التيييئات والتكييفات الالزمة ليذا العرض.
 

يمكف لمجنة إنتقاء الممفات المقبولة وغير المقبولة لممشاركة في التوظيف و/أو المسابقة عمى أساس  :3المػادة 
سسة الجامعية المعنية حوؿ مدى الشيادات، عند اإلقتضاء، أف تستشير الييئات العممية المختصة لممؤ 

مالئمة شعبة وتخصص شيادة المترشح مع الشعبة والتخصص المطموبيف )المجنة العممية لمقسـ بالنسبة 
 لمكمية والمدرسة، المجمس العممي لممعاىد بالنسبة لممعيد لدى الجامعة ومعيد المركز الجامعي(.

 

ة البت في الممفات المقدمة ليا قبل التاريخ المحدد يجب عمى الييئات العممية لممؤسسة الجامعية المعني
 إلجراء التوظيف و/أو المسابقة عمى أساس الشيادات.

يؤدي غياب المترشح عف حضور المقابمة مع لجنة اإلنتقاء إلى إقصائو مف التوظيف و/أو المسابقة  :4المػادة 
 عمى أساس الشيادات.

ويف في النقاط، عند اإلعالف عف النتائج النيائية لمتوظيف و/أو يتـ الفصل بيف المترشحيف المتسا :5المػادة 
المسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ برتبة أستاذ مساعد قسـ "ب"، حسب األولوية في المقاييس 

 التالية:
 .العالمة المتحصل عمييا مف طرؼ المترشح بعنواف معيار المنشورات العممية -
الخبرة المينية المكتسبة في مجاؿ التدريس  معيارلمترشح بعنواف العالمة المتحصل عمييا مف طرؼ ا -

 .بمؤسسات التعميـ العالي
 لجنة اإلنتقاء. معيار المقابمة معالعالمة المتحصل عمييا مف طرؼ المترشح بعنواف  -
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ـ في حالة إذا ما لـ يتـ الفصل بيف المترشحيف المتساويف، رغـ تطبيق المقاييس المذكورة أعاله، فإنو يت
 حسب األولوية، تطبيق المقاييس الثانوية التالية :

 صناؼ األشخاص )المعوقيف الذيف لدييـ القدرة عمى أداء المياـ المرتبطة بالرتبة المراد اإللتحاؽ بيا(.أ -
 .سف المترشح )األولوية لألكبر سنا( -
 أعزب(. الوضعية العائمية لممترشح ) متزوج لو أوالد، متزوج بدوف أوالد، متكفل بعائمة، -

يجب أف تحتوي ممفات الترشح لمتوظيف و/أو المسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ برتبة أستاذ  :6المػادة 
 مساعد قسـ "ب"، عمى الوثائق التالية :

 .طمب خطي -
 .( مف بطاقة التعريف الوطنية1خة )نس -
 .( مف المؤىل أو الشيادة المطموبة1نسخة ) -
 طرؼ المترشح.إستمارة معمومات يتـ ممؤىا مف  -

يجب عمى المترشحيف المقبوليف نيائيا في التوظيف و/أو المسابقة عمى أساس الشيادات قبل التعييف في  :7المػادة 
 رتبة أستاذ مساعد قسـ "ب" ، إتماـ ممفات الترشح بمجموع الوثائق التالية:

 .( مف شيادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية1نسخة ) -
 .(1امة )شيادة اإلق -
 .( مف شيادة الميالد1مستخرج ) -
( طبيتاف )الطب العاـ وشيادة طب األمراض الصدرية مسممة مف طرؼ طبيب مختص  2ف )اشيادت -

 .تثبتاف أىمية المترشح لشغل المنصب المطموب(
 ( شمسيتاف.2صورتاف ) -

في المسابقة، عمى  يائيان إضافة إلى الوثائق  المذكورة أعاله، يجب أف تتضمف ممفات المترشحيف الناجحيف
 الخصوص، ما يأتي:

قبل  وفي مجاؿ شعبتو وتخصص المترشح نسخة مف الوثائق التي تثبت األعماؿ العممية المنجزة مف طرؼ -
وبعد الحصوؿ عمى الشيادة المطموية )نسخة مف المقاالت العممية والمداخالت ونسخة مف صفحة الكتاب 

 اري لمكتاب )ردمؾ((، عند اإلقتضاء.العممي التي تحمل الرقـ الدولي المعي
 شيادات العمل التي تثبت الخبرة المينية المتحصل عمييا مف طرؼ المترشح في مجاؿ التدريس -

 ، عند اإلقتضاء.بمؤسسات التعميـ العالي
شيادات العمل التي تثبت الخبرة المينية المتحصل عمييا مف طرؼ المترشح في مجاؿ التدريس، بعد  -

 شيادة المطموبة، في المؤسسات التابعة لقطاعات النشاطات األخرى، عند اإلقتضاء.الحصوؿ عمى ال
شيادات العمل التي تثبت الخبرة المينية المتحصل عمييا مف طرؼ المترشح، بعد الحصوؿ عمى الشيادة  -

 اء مرفقة بشيادة إنتساب مسممة مفتضالمطموبة بالمؤسسات التابعة لقطاعات النشاط األخرى عند اإلق
 طرؼ ىيئة الضماف اإلجتماعي المعنية.

 .شيادة عائمية بالنسبة لممترشحيف المتزوجيف -
 إعاقة المترشح، عند اإلقتضاء.تثبت ( مف بطاقة 1نسخة ) -
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مف المرسوـ التنفيذي رقـ  71وظيف بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر طبقا ألحكاـ المادة ػػػػػػد التػػصػػػػػق :8ػادة ػالم
، والمذكور أعاله، تنشأ 2008ماي سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  08-130

لجنة خاصة عمى مستوى اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، تدعى في صمب النص 
نتقاء األساتذة الباحثيف مف جنسية جزائرية الذيف يثبتوف رتبة أستاذ أو أستاذ  "المجنة" تتولى تقييـ وا 

 محاضر أو رتبة معترؼ بمعادلتيا محصل عمييا بالخارج.
 أعاله، مف األعضاء اآلتي ذكرىـ: 8تتشكل المجنة المذكورة في المادة  :9المادة 

 .، رئيساواألميف العاـ لموزارة أو ممثم -
 .المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي أو ممثمو، عضوا -
 .أو ممثمو، عضواالمدير العاـ لمتعميـ والتكويف  -
 .مدير الموارد البشرية أو ممثمو، عضوا -
 .مدير التعاوف والتبادؿ الجامعي أو ممثمو، عضوا -
 .انونية أو ممثمو، عضوامدير الشؤوف الق -

 تحدد كيفيات سير المجنة ومعايير التقييـ واإلنتقاء بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي. :10المادة 
 حتوي ممفات الترشح لمتوظيف بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر عمى الوثائق التالية:يجب أف ت :11المادة 

 .طمب خطي -
 .سيرة ذاتية مفصمة لممترشح -
 .نسخة مف المؤىالت أو الشيادات المتحصل عمييا أو الشيادات المعترؼ بمعادتيا -
صل عمييا مف شيادة العمل التي تثبت رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر أو رتبة معترؼ بمعادلتيا متح -

 طرؼ المترشح بالخارج.
 األعماؿ العممية والبيداغوجية المنجزة مف طرؼ المترشح. -

أعاله، بإعداد محضر يمضى مف طرؼ رئيسيا واألعضاء،  8تتوج أشغاؿ المجنة المذكورة في المادة  :12المادة 
 فض.ويحدد القائمة اإلسمية لممترشحيف المقبوليف والمرفوضيف، مع تحديد أسباب الر 

ة التقييـ الخاصة بالتوظيف إلى المصالح المركزية كتبمغ نسخة مف محضر إجتماع المجنة مرفقا بشب
 ( أياـ عمل إبتداء مف تاريخ توقيع محضر إجتماع المجنة.7لموظيفة العمومية في أجل ال يتعدى سبعة )

اس الشيادات المنصوص عنيا يجب عمى المترشحيف المشاركيف في التوظيف و/أو المسابقة عمى أس :13المادة 
في ىذا القرار، أف يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية األساسية المطموبة لإللتحاؽ بمختمف الرتب 

 27المؤرخ في  130-08اـ المرسوـ التنفيذي رقـ كالمنتمية ألسالؾ األساتذة الباحثيف، كما حددتيا أح
 المذكور أعاله.و  2008ماي سنة  3الموافق  1429ريع الثاني عاـ 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :14المادة 
 2022 مػػػػاي 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021أكتوبر  23مؤرخ في ال 1155قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022 مػاي 18مؤرخ في  562رار رقـ قػػ
 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا يتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي ذيال

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 منو. 22، الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  206-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.يتضمف إعادة تنظيـ ا
لموكالة  يتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي الذي 2021أكتوبر  23مؤرخ في ال 1155قػػرار رقـ ال وبمقتضى -

 ، المعدؿ.الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

وتحرر  والمذكور أعاله،، 2021أكتوبر  23مؤرخ في ال 1155رقـ قػػرار التعدؿ المادة األولى مف  المادة األولى:
 كما يمي:

 (........................................بدوف تغيير...............).............. "المادة األولى:
يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا األشخاص 

 تية أسماؤىـ:اآل
 :بالنسبة لألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف 

 السيد قبوز نور الديف. -
 السيد بودية سيدي دمحم. -
 السيد لونيس عز الديف. -
 السيد مفتاح عمي. -
 .حنيني صالحالسيد  -
 السيد تيمماتيف عمار. -
 السيد حفيفة أحمد. -
 السيد بمبشير حساف. -
 السيد بوطغاف عمار. -
 رزاؽ.السيد بوزيد عبد ال -
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 :بالنسبة لمجالية العممية المقيمة بالخارج 
 عمراف عبد المطيف.السيد  -
 السيد نايت عبد السالـ فريد. -
 السيد غربي رشيد. -
 السيد كريـ عابد مريـ.  -
 .بوشعير عبد الحميدالسيد  -
 ....(......................................والباقي بدوف تغيير...............)...................

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2022 مػػػػاي 18 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد ،2022 مػاي 18مؤرخ في  563قػػرار رقـ 

 اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ لدى جامعة بومرداس
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .كومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الح
والمتضمف  1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـإنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 63والمتمـ، ال سيما المادة  والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿالذي يحدد مياـ الجامعة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد اليندسة الكيربائية 2011في جان 3المؤرخ في  08وبمقتضى القرار رقـ  -

 .واإللكترونيؾ لدى جامعة بومرداس
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ،2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ لدى جامعة بومرداس
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تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ لدى جامعة بومرداس، في  :2الػػػمػػػادة 
 قرار.الجدوؿ الممحق بيذا ال

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الػػػػمػػادة 
 

 2022 مػػػػاي 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022مػاي  18المؤرخ في  563ممحق بالقرار رقـ  
 معيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ لدى جامعة بومرداس

  

 الصفة اإلسـ والمقب
 رئيسا -مدير المعيد بعيش كريـ -
 مس العممي لممعيدرئيس المج بف ترزي حميد -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي أواروف طاىر -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ ثابت يوسف -
 رئيس قسـ اإللكتروتقني واآللية عمار عبد الكريـ -
 مدير مخبر بحث رسيوي عبد المجيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ شعالؿ مولود -
 مة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾممث بمعيدي ىجيرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني واآللية خواص عبد الحكيـ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني واآللية بوسحاقي رزيقة -
 بة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسيممثمة منتخ تالإغيل رزيقة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قودة  نصيرة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف داودي حدة -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بويسري نادية -
 ب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخ أوريحاف دمحم -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اإللكترونيؾ لباز سيميا -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإللكتروتقني واآللية مالكي يوسف اسالـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي سالمي سالمة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 مػاي 18مؤرخ في  564قػػرار رقـ 

 المدرسة العميا لمعمـو البيولوجية بوىراف
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9في  المؤرخ 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

فبراير سنة  15الموافػػػػػػػػػق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
في عموـ الطبيعة والحياة بوىراف، إلى مدرسة عميا في العمـو  والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية 2017

 البيولوجية. 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ئمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القا2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لمعمـو البيولوجية بوىراف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموـ البيولوجية بوىراف طبقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 

 بيذا القرار.
 ث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح :3المادة 

 2022 مػػػػاي 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عميا لمعموـ البيولوجية بوىرافقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة ال
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بالسكة اسماعيل -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو بويبة أمينة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبد القادر -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو بي سيد أحمدبمعر  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو فريد جاب هللا -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثمة الوزير ا عضو اصوالح رشيدة -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف ال عضو دحاكمي ميمو  -
 ممثل عف مجمع صيداؿ عضو سعيداني سمير -
 كة المياه والتطيير بوىراف)سيور(ممثمة عف شر  عضو سناجقي سامية -
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 األعضاء المنتخبوف:  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو تبحريتي حاجة فاطمة -
 منتخبة عف سمؾ األساتذة ممثمة عضو وفاءبوغرارة  -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو شوباف سميماف -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو بف عياد صراح -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو لحسف باتوؿ صوفية -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ل منتخب عفممث عضو بوغفالة دمحم -
 وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف عضو جفاؿ عمى -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو ختير ايماف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو مغراوي اماؿ -
 نتخب عف الطمبةممثل م عضو بف حرات بدرالديف -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 18مؤرخ في  565قػػرار رقـ 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إّف 
 2021جويمية  سنة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .متضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط و اإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعةوال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9خ في المؤر  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020جويمية  02المؤرخ في  376وبمقتضى القرار رقـ  -

 لتطبيقي، المعدؿ.المدرسة   الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد ا
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2022 مػػػػاي 18 فيئر حرر بالجزا

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  واإلقتصاد التطبيقي قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء
 األعضاء المنتخبوف: -1

 الييئة الصفة االسـ والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف العايب بوبكر -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو موفق عمي -
 ف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ"ب"ممثل منتخب ع عضو صحراوي العموري  -
 ريف قسـ"أ"المحاض ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو فريحة نشيدة -
 بة عف األساتذة المساعديف قسـ"أ"ممثمة منتخ عضو بوزياف رتيبة -
 بة عف األساتذة المساعديف قسـ"أ"ممثمة منتخ عضو عزيبي زىرة -
 مثل منتخب عف األساتذة المشاركيفم عضو دلـو سعيد -
 ماتدارييف والتقنييف وعماؿ الخدممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو رحماني قوادري  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو حاج ىني دمحم -
 تخب عف الطمبةممثل من عضو خديمي نبيل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو زايدي عماد الديف -

 

 ."............................................والباقي بدوف تغيير.........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 مػاي 19مؤرخ في  566قػػرار رقـ 
 كمية اآلداب والمغات لدى جامعة تيارت 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .شاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إن 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

اآلداب والمغات  والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية 2010فيفري  24المؤرخ في  42وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لدى جامعة تيارت

 ُيػقػػػػػّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ي رقـ مف المرسوـ التنفيذ 39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة تيارت.
المغات لدى جامعة تيارت في الجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب و  :2الػػمػادة 

 القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الػػػمػادة 

 2022 مػػػػاي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2022مػاي  19المؤرخ في  566 ممحق بالقرار رقـ
 كمية اآلداب والمغات لدى جامعة تيارت

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 ، رئيساعميد الكمية زروقي عبد القادر -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بمحسيف سميماف  -
 رئيس قسـ اآلداب والمغات األجنبية  بف عمارة دمحم -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي مداني حميدة  -
 بحث مدير مخبر داوود أحمد  -
 بحث مدير مخبر بف جموؿ مختار  -
 بحث مدير مخبر بمعربي بمقاسـ  -
 ف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربيممثل منتخب ع بمعجيف سفياف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي تركي ادمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  اآلداب والمغات األجنبية مختاري فاطمة الزىراء -
 عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  اآلداب والمغات األجنبية ممثل منتخب بمعربي خالد -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف مييوب خيرة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف توبيدة مصطفى -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ىواري دمحم -
 تخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل من كاتبي مختار -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  اآلداب والمغات األجنبية قادة قادة  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  المغة واألدب العربي بف يمينة سيد أحمد  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 مػاي 19مؤرخ في  567رقـ قػػرار 
 كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة  تيارت 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ  2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003

 .منو
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العا
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ االقتصادية  2010فيفري  24المؤرخ في  46وبمقتضى القرار رقـ  -

 .والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة تيارت
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة تيارت.
االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ :2الػػػمادة 

 تيارت في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الػػػػمادة 

 2022 مػػػػاي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2022مػاي  19المؤرخ في  567رقـ ممحق بالقرار 
 تيارتكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة 

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا بمقنيشي حبيب -
 رئيس المجمس العممي لمكمية عبد اليادي مختار -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بف صوشة ثامر -
 رئيس قسـ العمـو التجارية شباح رشيد -
 رئيس قسـ عمـو التسيير بوزكري جماؿ -
 بحث مديرة مخبر يماني ليمى -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ساجي فاطمة  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية مختاري مختار -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير زياني عبد الحق -
 ة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذ عدة عابد -



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   236   

 

 

 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بمعجيف خالدية  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بمجياللي فتيحة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بمعيد شكيب -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ري جيالليمس -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات برىوش سناء -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف سيمة فتحي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو االقتصادية شيخي أميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية ور عمي بوشاق -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو التسيير رقاد صحراوي  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أدرار ،2022 مػاي 23مؤرخ في  568قػػرار رقـ 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
تمبر سنة سب 18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة أدرار، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12مادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما ال 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 أدرار. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 أدرار في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 
 2022 مػػػػاي 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 رقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة أدرا
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس شوشة عبد الغني -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو كوحيل سعيد -
 ربية الوطنيةممثل الوزير المكمف بالت عضو منصوري دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بوجميدة دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو بريـ فييـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو رزوقي دمحم البشير -
 مف بالعدؿممثل الوزير المك عضو بوفمجة حنيف -
 بالطاقة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو سمخ عثماف -
 بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية ممثل الوزير المكمف عضو كينة كينة -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو دمحم ولد صافي -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات عضو قاضي كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو بكراوي عبد الرحماف -
 ممثل الوالي عضو خميل قدور -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكميةاآلداب والمغات عضو موالي لكبير أحمد -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممثل منتخب عف عضو العبادي احمد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو باية فتيحة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو غيتاوي تيامي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية والعمـو اإلسالمية عضو مراد سماني -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو دفة أحمد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو سيد أعمر أحمد -
 ييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدار  عضو فنيش مولود -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو زياد جياللي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف السيحمو لمسقـ السيحمو -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عوبيدي عبد العالي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 مػاي 23مؤرخ في  569قػػرار رقـ 

 المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ييف أعضاء الحكومة، المعدؿتع فوالمتضم
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 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  212- 08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعمـو اإلنسانية في قسنطينة إلي مدرسة خارج 

  .الجامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 ساتذة بقسنطينة.مجمس إدارة المدرسة العميا لأل
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 مػػػػاي 23 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميـ العالي 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
 األعضاء المعينوف: -1

 قطاعال الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس العقوف صالح -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو بف مسعود فاطمة الزىراء -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو منصر عبد المجيد -
 ينييفممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ الم عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بالو  عضو عروسي سميماف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو درواز شريف -

                      

 المنتخبوف:األعضاء  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو كعواف دمحم -
 األساتذةممثل منتخب عف  عضو حمادة حساف -
 سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "أ"ممثل منتخب عف  عضو غيطي دمحم فاروؽ  -
 سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "أ"ممثل منتخب عف  عضو بوحوحو مولود -
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 المساعديف لقسـ "أ " ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو كوسة لمياء -
 مساعديف  لقسـ "أ"ؾ األساتذة الممثل منتخب عف سم عضو العتروس أحمد رضا -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عتروس عبد القادر -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بمعابد دمحم أنيس -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو بوشقوؼ بشرى  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو درقاء مريسية -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 مػاي 23مؤرخ في  570قػػرار رقـ 
 المدرسة العميا لألساتذة ببشار

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  182- 15رقـوبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 منو. 4اتذة ببشار،السيما المادة والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألس
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 24العميا،السيما المادة ممدرسة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي ل
 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 رسة العميا لألساتذة ببشار.مجمس إدارة المد
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 مػػػػاي 23 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العممي وزير التعميـ

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار
 األعضاء المعينوف: -2

 القطاع فةالص االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا مجاود دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو رمضاني المانع  -
 طنيةممثل الوزير  المكمف بالتربية الو  عضو جماؿ خالدي زيف العابديف -
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 المينييفكمف بالتكويف والتعميـ ممثل الوزير الم عضو زبدة مسعود مراد صفياف  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو سباعي منصور -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عباد بوزياف -

 

 األعضاء المنتخبوف  -1
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "أ"ممثل منتخب عف  عضو مرابطي عبد الحق -
 سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "ب"ممثمة منتخبة عف  عضو بمبوخاري مباركة -
 مؾ األساتذة المساعديف لقسـ "أ "ممثل منتخب عف س عضو ماموني عبد الرحماف -
 األساتذة المساعديف  لقسـ "أ" ممثل منتخب عف سمؾ  عضو دوكي بوبكر -
 لخدماتدارييف والتقنييف وعماؿ اممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف عمارة خالد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو دمحمي عبد الوىاب -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو أوراغ وساـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو بف موسى يمينة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 مػاي 23مؤرخ في  571قػػرار رقـ 
 المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 بحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة ي النموذجي لممدالذي يحدد القانوف األساس
فبراير سنة  15الموافػػػػػػػػػق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  89-17المرسػػػػػوـ التنفيػػػػػػػػذي رقـوبمقتضى  -

 مستغانـ، إلى مدرسة عميا لمفالحة.والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة ب 2017
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 مػػػػاي 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 باقي بف زيافأ.د عبد ال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميمثل الوزير المكمم رئيس بمحاكـ مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو شندرلي محفوظ ابراىيـ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو صرمـو حسيبة  -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو صبار دمحم غانـ -
 واإلصالح اإلداري لسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية ممثل ا عضو سمبساجي دمحم بف يوسف -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو ولد يوسف حميد -
 ائرية لمتجارة والصناعة بمستغانـممثل عف الغرفة الجز  عضو بمخوص عبد الحميد -
 الحبوب بمستغانـ ممطاحف ومنتجاتممثل عف مجمع متيجي ل عضو دحو بشير دمحم -
 لجزائري الميني لمحبوب  بمستغانـممثل عف الديواف ا عضو معمر عبدالقادر -

 

 األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو بف خدة بميواري  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو العفيفي دمحم -
 يف قسـ "ب"سمؾ األساتذة المحاضر  ممثل منتخب عف عضو عزوز دمحم -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو بربار أماؿ -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثل منتخب عف عضو بركة دمحم -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو قمفوط أمينة -
 يف وعماؿ الخدماتدارييف والتقنيممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عمارة الشارؼ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو خواني نذير -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو وعيل أحمد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عتاوي عالء الديف -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 23مؤرخ في  572قػػرار رقـ 
 المدرسة الوطنية العميا في اإلعالـ اآللي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 24ما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السي

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة الوطنية العميا في اإلعالـ اآللي، المعدؿ.

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

أعاله،  رعدؿ، والمذكو ، الم2019ديسمبر  16في  المؤرخ 1982يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مػػػػاي 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 أكرتش جماؿ الديف -
 مسعودي عبدهللا -
 عمارة غالـ -
 بابا أحمد سميـ -
 ندوزي جازيةق -
 أدرغاؿ عبدالقادر -
 عمواني اكـر -
 بمعيفة فؤاد -
 لحاـ مولود  -
 دمحمأتيفوري  -

 رئيسا
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم
 ممثل الوزير المكمف بالمالية

 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل
 لتكويف والتعميـ المينييفمفة باممثل الوزيرة المك

 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثمة السمطة المكمفة بال
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة
 والمناجـ ممثل الوزير المكمف بالطاقة
 وترقية الصادرات ممثل الوزير المكمف بالتجارة
 والمواصالت السمكية والالسمكية ممثل الوزير المكمف بالبريد

 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةر اممثل الوزي
 

 ."............................................والباقي بدوف تغيير.........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد  2020سبتمبر  30المؤرخ في  682رقـ يعدؿ القرار  ،2022 مػاي 24مؤرخ في  573قػػرار رقـ 
 لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021ة يوليو سن 07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ؿ ربيع األو  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  10الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020سبتمبر  30ي المؤرخ ف 682وبموجب القرار رقـ  -
 .الصحافة بالمدرسة العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ  -
 .2022أفريل  18المؤرخ في 

 رُيػقػػػػػرّ 
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة العميا  المادة األولى:
 لمصحافة وعمـو اإلعالـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ،  :2المادة 
 حق بيذا القرار.وفقا لمجدوؿ المم

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ، كل فيما يخصو،  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مػػػػاي 24 فيحرر بالجزائر 

 لعمميوزير التعميـ العالي والبحث ا
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020سبتمبر  30المؤرخ في  682الذي يعدؿ القرار رقـ  2022مػاي  24المؤرخ في  573ممحق بالقرار رقـ 

 لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـالمحّدد 
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوقطاية نسيـ 1
 رئيس القسـ نسريف سعدوف  2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عربية رياض 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قويدري ىاجر 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زقاف مراد 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" منواري كريمة 6
 أستاذ مشارؾ سي بشير دمحم 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحّدد  2020سبتمبر  30المؤرخ في  683يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 24مؤرخ في  574قػػرار رقـ 
 مة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعػالـ بالمدرسة العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـلمقائ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .معّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، ال
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 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
   .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممييح

 2016يونيو سنة  10الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

عضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المحّدد لمقائمة االسمية أل 2020المؤرخ في سبتمبر  683وبموجب القرار رقـ   -
 .اإلعالـ بالمدرسة العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ بالمدرسة العميا لمصحافة وعموـ  -
 .2022أفريل  18اإلعالـ المؤرخ في 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ بالمدرسة ييدؼ ىذا القر  :المادة األولى
 العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.

سة العميا لمصحافة وعمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ بالمدر  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.اإلعالـ

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ، كل فيما يخصو،  :3 المادة
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مػػػػاي 24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ف زيافأ.د عبد الباقي ب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020سبتمبر  30المؤرخ في  683الذي يعدؿ القرار رقـ  2022مػاي  24المؤرخ في  574ممحق بالقرار رقـ 

 المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعػالـ بالمدرسة العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سمير عرجوف  1
 رئيس القسـ لعمودي مميكة 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فايزة بكار 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مصطفى كساسي 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يفدمحم رفيق بف شر  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نجمة زراري  6
 أستاذ مشارؾ نادية الكنز 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد  2021مارس  11المؤرخ في  271يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 24مؤرخ في  575قػػرار رقـ 
 وىراف -اء المجمس العممي لجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼلمقائمة االسمية ألعض

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ـبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ يحّدد مياـ الجامعة الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة المحّدد لمقا 2021مارس  11المؤرخ في  271وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف-ولوجيا دمحم بوضياؼالعموـ والتكن
وىراف في  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -

 .2021فيفري  22
 .2022ماي  09المؤّرخ في  67رقـ  وىراف-وبناًء عمى إرساؿ مدير جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -

 

 ُيػقػػػػػّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم  المادة األولى:

 وىراف.-بوضياؼ
وىراف، وفقا - بوضياؼتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
وىراف، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ: 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
 2022 مػػػػاي 24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021مارس  11المؤرخ في  271قرار رقـ الذي يعّدؿ ال 2022مػاي  24المؤرخ في  575ممحػػق بالقػرار رقػـ 

 وىراف-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة حمو بوزياف أميف 1

التكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل نائب مدير الجامعة مكّمف ب الشقاقي بالؿ 2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج 

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث  تيجاني عبد المطيف الباري  3
 العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج
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نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات  نعيمةمروفل جبارية  4
 العممية

 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو حماف مبروؾ 5
 عميد كمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية نجار جماؿ نصر الديف 6
 ميد كمية الفيزياءع تبوف عبد الغني ميموني 7
 عميد كمية اليندسة الكيربائية بشير غالـ 8
 عميد كمية اليندسة الميكانيكية بوحميدة بشير 9
 عميد كمية الكيمياء بف حمو عبد هللا 10
 عميد كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي جبار بشير 11
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة جابر عبد الرزاؽ 12
 مدير معيد التربية الرياضية والبدنية ـلوح ىشا 13
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة جابر عبد الرزاؽ 14
 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية أحمد فواتيح زبير 15
 رئيسة المجمس العممي لكمية الفيزياء بف دلة سمية 16
 لكمية الرياضيات واإلعالـ اآلليرئيس المجمس العممي  فيزازي حضرية 17
 رئيس المجمس العممي لكمية الكيمياء مختاري بمخادـ فتيحة 18
 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية حمودي بف عامر 19
 رئيس المجمس العممي لمعيد التربية الرياضية والبدنية بف ساسي سميماف 20
 عممي لكمية اليندسة المدنية واليندسة المعماريةرئيس المجمس ال رحاؿ ادريس جواد 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الكيمياء بف دراوة عبد العزيز 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الكيمياء حجاؿ دمحم 23
 إلعالـ اآلليممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات وا بمقاضي خالد 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي تممساني رضواف 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بوسماحة دمحم 26
 المعمارية واليندسة المدنية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة قايد نورية 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الكيربائية عمي باشا عدة بمقاسـ 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الكيربائية بف جبار مختار 29
 الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو  بف عمي ايماف 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة عبد الرحماف ريـ خديجة 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الميكانيكية بوعناف دمحم اليواري  32
 لميكانيكيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة ا صداؽ عيسى 33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الفيزياء عبد الوىاب دمحم 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الفيزياء بممكي دمحم 35
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية الرياضية والبدنية كرارمة أحمد 36
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية الرياضية والبدنيةممّثل األ صياد الحاج 37
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مباركي عبد الخالق 38
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بربيعة فاطمة 39
 مسؤوؿ المكتبة المركزية بمغراؼ صبرية 40

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   247   

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 مػاي 24مؤرخ في  576قػػرار رقـ 
 بجاية-لقسػـ القانوف الخػاص بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442دة عاـ ذو القع 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24ؤرخ في الم 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ
المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019ماي  07المؤرخ في  648وبموجب القرار رقـ  -

  .بجاية-القانوف الخاص بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة
وف الخاص بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة المجنة العممية لقسـ القان -

 .2022فيفري  16بجاية المؤّرخ  -بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة 
 بجاية. -عبد الرحمف ميرة

ياسية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ والعموـ الس :2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عبد الرحمف ميرة

ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مػػػػاي 24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائم 2022مػاي  24المؤرخ في  576ممحق بالقرار رقـ 
 بجاية -لقسػـ القانوف الخػاص بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ىاروف نورة 1
 رئيس القسـ بزغيش بوبكر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىالؿ العيد 3
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 تاذ محاضر قسـ "أ"أس بموؿ أعمر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تغربيت رزيقة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أوسيدىـ يوسف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أغميس بوزيد 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شيخ أعمر يسمينة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عبد هللا صبرينة 9
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  ،2022 مػاي 24مؤرخ في  577قػػرار رقـ 
 بجاية-لقسػـ القانوف العػػاـ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممييات وزير التعميـ الذي يحدد صالح
المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019ماي  07المؤرخ في  650وبموجب القرار رقـ  -

 .بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة المجنة الع -

 .2022فيفري  16بجاية المؤّرخ -بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد 
 بجاية.  -الرحمف ميرة

قوؽ والعموـ السياسية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الح :2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -عبد الرحمف ميرة
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ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مػػػػاي 24 فيرر بالجزائر ح
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022مػاي  24المؤرخ في  577ممحق بالقرار رقـ 
 بجاية-بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة لقسػـ القانوف العػػاـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ناتوري كريـ 1
 رئيس القسـ تبري أرزقي 2
 "أستاذ محاضر قسـ "أ برازة وىيبة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزاد إدريس 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أسياخ سمير 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف ىالؿ ندير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منعة جماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخمو مسعود 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ التعميػـ  ،2022 مػاي 24خ في مؤر  578قػػرار رقـ 

 بجاية -بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة األسػاسي لمحقػوؽ 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019ماي  07المؤرخ في  649وبموجب القرار رقـ  -

 .بجاية-التعميػـ األسػاسي لمحقػوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة
لتعميػـ األسػاسي لمحقػوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة المجنة العممية لقسـ ا -

 .2022فيفري  16بجاية المؤّرخ  -السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة
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 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، الم2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميػـ األسػاسي لمحقػوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية 
 بجاية. -بجامعة عبد الرحمف ميرة

سػاسي لمحقػوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميػـ األ :2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة

ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 2022 مػػػػاي 24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022مػاي  24المؤرخ في  578ممحق بالقرار رقـ 
 بجاية -لقسػـ التعميػـ األسػاسي لمحقػوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ معزيز عبد السالـ 1
 ئيس القسـر  اراتف عبد هللا 2
 أستاذ  صايش عبد المالؾ 3
 أستاذة  تواتي نصيرة 4
 أستاذ  أوكيل دمحم أميف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" إمموؿ ريمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دموش حكيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف خالد السعدي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قادـو دمحم 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ  ،2022 مػاي 24مؤرخ في  579قػػرار رقـ 

 بجاية –والعمـو السياسية بجامعػة عبد الرحمف ميرة 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26ي المؤّرخ ف 281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ات وزير الّتعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2019ماي  07المؤرخ في  647وبموجب القرار رقـ  -
 .بجاية-الحقوؽ والعموـ السياسية لجامعػػة عبد الرحمف ميرة

وؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الرحمف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحق -
 .2022فيفري  16بجاية المؤّرخ في  -ميرة

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
اله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أع2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الرحمف 
  بجاية. -ميرة

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة :2المادة 
 الممحق بيذا القرار. بجاية، وفًقا لمجدوؿ

بجاية، كّل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
  أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مػػػػاي 24 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العممي وزير التعميـ العالي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022مػاي  24المؤرخ في  579ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بجاية –ة الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعػة عبد الرحمف ميرة لكمي

 

 الّصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ زوايمية رشيد 1
 عميد الكمية بري نور الديف 2
 ات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالّدراس معيفي لعزيز 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عالـ لياس 4
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ  اراتف عبد هللا 5
 رئيس قسـ القانوف الخاص بزغيش بوبكر 6
 رئيس قسـ القانوف العاـ تبري أرزقي  7
 ئيس الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ ر  معزيز عبد السالـ 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص ىاروف نورة 9



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   252   

 

 

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ ناتوري كريـ 10
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ  بوده محند واعمر 11
 ثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ مم عميروش ىنية 12
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ القانوف العاـ عيساوي عز الديف 13
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ القانوف الخاص قبايمي طيب 14
 الخاص ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ القانوف  أوسيدىـ يوسف 15
 مدير مخبر البحث حوؿ فعمية القاعدة القانونية خمفي عبد الرحماف 16
 ممّثل األساتذة المساعديف بف خالد السعدي 17
 ممّثل األساتذة المساعديف قادـو دمحم 18
 مسؤوؿ المكتبة حمشاوي نبيل 19

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العمميمجمس اليحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  580رقـ  قػػرار

 مركز البحث في العمـو الصيدالنيةل
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اء الحكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعض
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
 .منو 21

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

 2018أكتوبر سنة  9الموافق  1440محـر عاـ  29المؤرخ في  245-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 4لمادة السيما ا، والمتضمف إنشاء مركز البحث في العمـو الصيدالنية

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11رقـ  مف المرسـو التنفيذي 21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مجمس الوالمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432
 :يأتمركز البحث في العمـو الصيدالنية، كما يالعممي ل

 

  لباحثي المركزبالنسبة: 
 بدرة برىوشي -
 سعد بوشكيوة -
 خديجة بخوش -
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 ليمى بوقوس -
 أميرة العابد -
 دمحم موساوي  -
  لمباحثيف الخارجيف عف المركزبالنسبة: 

 لطفي بمخيري  -
 نور الديف عوؼ -
 حسيبة رقية رزؽ هللا بف زينة -
  لمباحثيف الوطنييف المقيميف بالخارجبالنسبة: 

 دمحم عميش -
 نبيمة قيصدي -
 أكمي حمادي -
  األعضاء بحكـ القانوف: 

 مدير المركز، عبد الحميد جكوف  -
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2012أكتوبر  11المؤرخ في  337يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  581قػػرار رقـ 
 برج بوعريريجلدى جامعة الحقوؽ والعمـو السياسية المكونة لكمية  األقساـ إنشاء والمتضمف

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ بم -

  .ؿ، المعدوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة اعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدالذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقو  2003
 ،2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة برج بوعريريج.والمتضمف إنشاء 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـ والمتضمف إنشاء  ،2012أكتوبر  11المؤرخ في  337رقـ  القراروبمقتضى  -

 برج بوعريريج. جامعةالسياسية لدى 
 .2022أفريل  17لمنعقد بتاريخ بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة ا -

 

 ُيػقػػػػػّرر
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 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012أكتوبر  11المؤرخ في  337رقـ مف القرار  2تعدؿ المادة  :األولى المادة
 األقساـ التالية:- برج بوعريريججامعػة –الحقوؽ والعموـ السياسيةتنشأ لدى كمية   :2 المادة"

  القانوف العاـقسـ. 
  نوف الخاصالقاقسـ. 
 قسـ العمـو السياسية" . 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار برج بوعريريجومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 .الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 لبحث العمميوزير التعميـ العالي وا

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2012أكتوبر  11المؤرخ في  335يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  582قػػرار رقـ 
 برج بوعريريجلدى جامعة اآلداب والمغات المكونة لكمية  األقساـ إنشاء والمتضمف

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ؿ، المعدوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
ت سنة غش 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 ،2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .جامعة برج بوعريريجوالمتضمف إنشاء 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمتضمف إنشاء  ،2012أكتوبر  11المؤرخ في  335رقـ  القراروبمقتضى  -

 .برج بوعريريج جامعةوالمغات لدى 
 .2022أفريل  17بتاريخ محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد  بناء عمى -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012أكتوبر  11المؤرخ في  335مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: - برج بوعريريججامعػة –اآلداب والمغات تنشأ لدى كمية   :2 المادة"

  المغة واألدب العربيقسـ. 
  المغة الفرنسيةقسـ. 
 قسـ المغة االنجميزية". 
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، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار برج بوعريريجومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 .الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 ػػػػايم 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2012أكتوبر  11المؤرخ في  339يتمـ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  583قػػرار رقـ 
 برج بوعريريجلدى جامعة ـ والتكنولوجيا العمو المكونة لكمية  األقساـ إنشاء والمتضمف

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ؿ، المعدوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 ،2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .برج بوعريريججامعة والمتضمف إنشاء 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األقساـ المكونة لكمية العموـ والمتضمف إنشاء  ،2012أكتوبر  11المؤرخ في  339رقـ  القراروبمقتضى  -

 .برج بوعريريج جامعةالتكنولوجيا لدى و 
 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ  -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012أكتوبر  11المؤرخ في  339مف القرار رقـ  2المادة األولى: تتمـ المادة 
 األقساـ التالية:-برج بوعريريججامعػة –كنولوجيا العموـ والتتنشأ لدى كمية   :2 المادة"

  عمـو المادةقسـ. 
  العموـ والتقنياتقسـ. 
 قسـ اإللكترونيؾ. 
 قسـ االلكتروميكانيؾ. 
 قسـ ىندسة المحيط. 
 قسـ اليندسة المدنية. 
 قسـ اليندسة الميكانيكية". 
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، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار بوعريريجبرج ومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 .الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2010فيفري  24المؤرخ في  53يتمـ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  584ار رقـ قػػر 

 المسيمةلدى جامعة  تسيير التقنيات الحضريةإنشاء األقساـ المكونة لمعيد  والمتضمف
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442 ذي القعدة عاـ 26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ؿ، المعدوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سنة  سبتمبر 18الموافق  1422عاـ  جمادى الثانية 30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المسيمة، المعدؿ والمتمـ. والمتضمف إنشاء جامعة ،2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24ؤرخ في الم 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 58ؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يح
األقساـ المكونة لمعيد تسيير التقنيات المتضمف إنشاء  ،2010فيفري  24المؤرخ في  53رقـ  القراروبمقتضى  -

 حضرية لدى جامعة المسيمة، المعدؿ.ال
 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ  -

 

 ػػػّررُيػقػػ
 

 ، المعدؿ والمذكور أعاله كما يأتي:2010فيفري  24المؤرخ في  53مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -المسيمة جامعػة–معيد تسيير التقنيات الحضرية تنشأ لدى   :2 المادة"

  اليندسة الحضريةقسـ. 
 قسـ تسيير المدينة. 
 قسـ المدينة والعمراف".  

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي المسيمةومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العمـو ،2022 مػاي 25مؤرخ في  585قػػرار رقـ 
 لدى المركز الجامعي بأفمو

 

 ث العممي،إّف وزير التعميـ العالي والبح
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 30ي والقواعػد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ المركز الجامع
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الموافق أوؿ سبتمبر سنة  1437القعدة عاـ  ذي 29المؤرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .، والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بأفمو )والية األغواط(، المتمـ2016
 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ   -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  30تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيد 2005غشت سنة  16الموافق 

 العمـو لدى المركز الجامعي بأفمو.
 األقساـ التالية:-المركز الجامعي بأفمو-تنشأ لدى معيد العموـ   :2المادة 

 قسـ الرياضيات. 
 قسـ الفيزياء. 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي بأفمو، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 .الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 زيافأ.د عبد الباقي بف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020المؤرخ في أوؿ فيفري  46يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  586قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة

 

 ،إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعمي
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 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 41العميا، السيما المادة يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة  الذي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة العميا لألساتذة  2020المؤرخ في أوؿ فيفري  46وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ببوسعادة

 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ  -
 

 ػػػػػّررُيػق
 

 والمذكور أعاله كما يأتي: 2020في أوؿ فيفري  المؤرخ 46مف القرار ر رقـ  2تعدؿ وتتمـ المادة   المادة األولى:
 األقساـ التالية: -تنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة   :2"المادة 

 قسـ المغة العربية. 
 قسـ المغة الفرنسية. 
 قسـ الرياضيات. 
 يزيائيةقسـ العمـو الف". 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشػر  :2المادة 
 .في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 افأ.د عبد الباقي بف زي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمف 2021أوت  5لمؤرخ في ا 910يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  587قػػرار رقـ 
 تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 الصحة وعمـو األحياء وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف و  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المعدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 تضى المرسوـ التنفيذي رقـوبمق -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
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 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
تنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي و 

 .منو 2الصحة وعمـو األحياء، ال سيما المادة 
تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2021أوت  5المؤرخ في  910رقـ  وبمقتضى القرار -

الصحة ي مجاالت المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا ف
 وعمـو األحياء، المعدؿ.

 ُيػقػػػػػّرر
 

 والمذكور أعاله وتحرر كما يأتي: 2021أوت  5المؤرخ في  910تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 (.................................بدوف تغيير: ...................................)المادة األولى"
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  ف أعضاء المجنةيعي

 الصحة وعمـو األحياء.التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 

 عزيوف عمار. 
 .جكوف عبد الحميد 
 يقي كريمة: صدبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني. 
  :كشرود بشيربالنسبة لوزارة الصناعة. 
 طويل دمحم كماؿبالنسبة لوزارة التجارة وترقية الصادرات :. 
 ىاشيمي كريـ قدوربالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية :. 
 ف: إسماعيل نور الديبالنسبة لوزارة الصحة. 
 كساؿ رضابالنسبة لوزارة الصناعة الصيدالنية :. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف 2021أوت  5المؤرخ في  911دؿ القرار رقـ يع ،2022 مػاي 25مؤرخ في  588قػػرار رقـ 

تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 القانوف، االقتصاد والمجتمع. وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف و  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15لقانوف رقـ بمقتضى ا -

 .ؿ، المعدالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
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 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -
 .المعدؿ أعضاء الحكومة،المتضمف تعييف و 

 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

لعممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث ا
 منو. 2والمجتمع، ال سيما المادة  القانوف، االقتصاد

تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2021أوت  5المؤرخ في  911رقـ  وبمقتضى القرار -
القانوف، ولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكن

 االقتصاد والمجتمع.
 ُيػقػػػػػّرر

 والمذكور أعاله وتحرر كما يأتي: 2021أوت  5المؤرخ في  911تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 ..............................(.........بدوف تغيير...............................) "المادة األولى:

المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  يعيف أعضاء المجنة
 القانوف، االقتصاد والمجتمع.التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 بوراس أحمد. 
 دزكاف أحم. 
 بوكعباش عدنافبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :. 
 حامدي سميماف: بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية. 
 فارح رشيدبالنسبة لوزارة العدؿ :. 
 بوجميعة كريـبالنسبة لوزارة الصناعة :. 
 بكير الياديوترقية الصادرات بالنسبة لوزارة التجارة :. 
  بمعيساوي شيرزادلوزارة الفالحة والتنمية الريفيةبالنسبة :. 
 إسماعيل نور الديفبالنسبة لوزارة الصحة :. 
 قرني ناديةبالنسبة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية :. 
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 ناجي أسماء حياةبالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية :. 
 برابح إسماعيلسمكيةبالنسبة لوزارة البريد والمواصالت السمكية والال :. 
  بف عبد هللا نسيـ.: التضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأةبالنسبة لوزارة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف 2021أوت  5المؤرخ في  912يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  589قػػرار رقـ 

تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 المواد األولية والطاقة قيتيا وتقييميا في مجاالتوتنسيقيا وتر 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف و  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21 رسوـ الرئاسي رقـوبمقتضى الم -

 .المعدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية و 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

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

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7ؤرخ في وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ الم -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 .منو 2الصحة وعمـو األحياء، ال سيما المادة 
عييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات توالمتضمف  2021أوت  5المؤرخ في  912رقـ  وبمقتضى القرار -

المواد األولية المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 والطاقة.

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ه وتحرر كما يأتي:والمذكور أعال 2021أوت  5المؤرخ في  912تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 (.......................................بدوف تغيير..............................) "المادة األولى:

المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  يعيف أعضاء المجنة
 ألولية والطاقة،المواد ا وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجي
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 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 .بداري كماؿ 
 حاج أعراب عمر. 
 بمقاسمي رؤوؼبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :. 
 رماضنة دمحمبالنسبة لوزارة الطاقة والمناجـ :. 
 باشوش جميمةبالنسبة لوزارة الصناعة :. 
 مجكوح مصطفى: أبالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية. 
 شيخي مرادبالنسبة لوزارة االنتقاؿ الطاقوي والطاقات المتجددة :. 
 شواربي كاتيا.بالنسبة لوزارة الرقمنة واالحصائيات : 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 

 ث العمميوزير التعميـ العالي والبح
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف 2021أوت  5المؤرخ في  913يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  590قػػرار رقـ 

والتطوير التكنولوجي تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 
 العمـو اإلنسانية والتاريخوتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف و  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدوير التكنولوجيالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتط
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442اـ ذي القعدة ع 26المؤرخ في  281 -21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المعدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا المتضمف إنشاء و 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

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

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 .منو 2العمـو اإلنسانية والتاريخ، ال سيما المادة 
أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف تعييف  2021أوت  5المؤرخ في  913ار رقـ وبمقتضى القر  -

العمـو المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 اإلنسانية والتاريخ.
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 ُيػقػػػػػّرر
 والمذكور أعاله وتحرر كما يأتي: 2021أوت  5المؤرخ في  913ر رقـ تعدؿ المادة األولى مف القرا المادة األولى:
 (.................................. بدوف تغيير: ................................)المادة األولى"

المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  يعيف أعضاء المجنة
 العمـو اإلنسانية والتاريخ. سيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالتالتكنولوجي وتن

 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 بف الصغير أحمد. 
 عيبش يوسف. 
 ميمف داودبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :. 
 قاري كماؿ الديفبالنسبة لوزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ :. 
  ميعادي جماؿ الديفوذوي الحقوؽ بالنسبة لوزارة المجاىديف :. 
 عبة محموديبالنسبة لوزارة التربية الوطنية :. 
  حموـ توفيقبالنسبة لوزارة الثقافة والفنوف :. 
 بوسعادي دمحمبالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية :. 
 بميل بوعالـ.بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة : 

 ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ينشر ىذا القرار في النشر  :2المادة 
 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المتضمف  2021سبتمبر  14في  المؤرخ 940يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  591قػػرار رقـ 

تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 الفالحة، الموارد المائية والصيد البحري وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف و  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15ـ بمقتضى القانوف رق -

 .ؿ، المعدالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442اـ ذي القعدة ع 26المؤرخ في  281 -21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المعدؿ حكومة،المتضمف تعييف أعضاء الو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
لتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي وا

 .منو 2الفالحة، الموارد المائية والصيد البحري، ال سيما المادة 
المجنة المشتركة بيف تعييف أعضاء  المتضمفو  2021سبتمبر  14المؤرخ في  940وبمقتضى القرار رقـ  -

ير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطو 
 ، الموارد المائية والصيد البحري.الفالحة

 ُيػقػػػػػّرر
 

والمذكور أعاله وتحرر كما  2021سبتمبر  14المؤرخ في  940تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 (.......................................بدوف تغيير)..................:.............المادة األولى"
المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير يعيف أعضاء 

 الفالحة، الموارد المائية والصيد البحري،التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 والبحث العممي: بالنسبة لوزارة التعميـ العالي 

  حرطاني طارؽ. 
 جازولي زىر الديف. 
 لعوامري مصطفىبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :.  
 أوزاني زىرةبالنسبة لوزارة الموارد المائية واألمف المائي :. 
 سحنوف نبيمةبالنسبة لوزارة الصناعة :. 
 سويالماس ىندةبالنسبة لوزارة التجارة وترقية الصادرات :. 
 فراح عميرة الفالحة والتنمية الريفيةبالنسبة لوزا :. 
 يعقوبي عبد الصمد عائشة لطيفةبالنسبة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية :. 
 بف عيني حساـبالنسبة لوزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي :. 
 شيخي مراد.بالنسبة لوزارة االنتقاؿ الطاقوي والطاقات المتجددة : 

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ينشر  :2المادة 
 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المتضمف  2021أكتوبر  11المؤرخ في  1107قرار رقـ يعدؿ ال ،2022 مػاي 25مؤرخ في  592قػػرار رقـ 

 والتطوير التكنولوجيتعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 
 السكف، التعمير، البناء، النقل واألشغاؿ العموميةوتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 

 بحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي وال
المتضمف و  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
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 2021 يوليو سنة 7 الموافق 1442اـ ذي القعدة ع 26المؤرخ في  281 -21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -
 .المعدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 

 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة 
 .منو 2السكف، التعمير، البناء، النقل واألشغاؿ العمومية، ال سيما المادة 

تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف والمتضمف  2021أكتوبر  11المؤرخ في  1107وبمقتضى القرار رقـ  -
وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت  والتطوير التكنولوجيمكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي القطاعات ال

 السكف، التعمير، البناء، النقل واألشغاؿ العمومية.
 ُيػقػػػػػّرر

والمذكور أعاله وتحرر كما  2021أكتوبر  11المؤرخ في  1107تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 أتي:ي
 .......................................(.بدوف تغيير..........)....:.................المادة األولى"

المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  يعيف أعضاء المجنة
 اء، النقل واألشغاؿ العمومية.السكف، التعمير، البنالتكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 شافة مقيدش فوزية. 
 جيار أماؿ كيينة. 
 قرمي طيب شفيقبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :. 
 موىوبي خوخةبالنسبة لوزارة الصناعة :. 
 أيت قاسي مجيدبالنسبة لوزارة األشغاؿ العمومية :. 
 سويسي مسعودسكف والعمراف والمدينةبالنسبة لوزارة ال :. 
  :كرمة عز الديفبالنسبة لوزارة النقل. 
 عجيب جديدبالنسبة لوزارة التكويف والتعميـ المينييف :. 
 شيخي مراد.بالنسبة لوزارة االنتقاؿ الطاقوي والطاقات المتجددة : 

 عممي.  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال :2المادة 
 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضمف إنشاء القسـ المكوف لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية   ،2022 مػاي 25مؤرخ في  593قػػرار رقـ 
 لدى جامعة سكيكدة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .سكيكدة، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 58ػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .2022أفريل  17لييكمة المنعقد بتاريخ بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة ا -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

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

 عيد العموـ والتقنيات التطبيقية لدى جامعػة سكيكدة.إنشػاء القسـ المكوف لم
 األقساـ التالية: -جامعػة سكيكدة-تنشأ لدى معيد العموـ والتقنيات التطبيقية  :2المادة 

 .قسـ النظافة واألمف الصناعي 
ا القرار الذي يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة سكيكدة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذ: 3المادة 

 .سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي
 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2015جويمية  16المؤرخ في  462يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  594قػػرار رقـ 

 2والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية المغات األجنبية لدى جامعة الجزائر
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
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أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  340-09يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -
 .، المعدؿ والمتمـ2، والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر 2009

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية المغات 2015جويمية  16المؤرخ في  462وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2الجزائر األجنبية لدى جامعة

 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ  -
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2015جويمية  16المؤرخ في  462ف القرار رقـ م 2تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -2جامعػة الجزائر–تنشأ لدى كمية المغات األجنبية   :2"المادة 

 قسـ المغة االنجميزية. 
 قسـ المغة الفرنسية. 
 قسـ المغات االسبانية واأللمانية. 
 قسـ المغة االيطالية" . 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار 2ف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعػة الجزائريكم :2المادة 
 .الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2010فيفري  24المؤرخ في  47يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  595قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ لدى جامعة تيارت

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21رقـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تيارت، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .منو 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
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، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ لدى 2010فيفري  24المؤرخ في  47وبمقتضى القرار رقـ   -
  .تيارت جامعة

 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ  -
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010فيفري  24المؤرخ في  47مف القرار  2تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -جامعػة تيارت–تنشأ لدى كمية الحقوؽ   :2"المادة 
 قسـ القانوف الخاص. 
 قسـ القانوف العاـ. 
 قسـ العمـو السياسية" . 

مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيارت، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي يك :2المادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2010فيفري  24المؤرخ في  46يتمـ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  596قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة تيارت

 

 مي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث العم
 

 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تيارت، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 34المتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و  2003

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو االقتصادية 2010فيفري  24المؤرخ في  46وبمقتضى القرار رقـ  -
 .تيارت والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة

 .2022أفريل  17مى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ بناء ع -
 

 ُيػقػػػػػّرر
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 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010فيفري  24المؤرخ في  46مف القرار  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 قساـ التالية:األ-جامعػة تيارت–تنشأ لدى كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير   :2"المادة 
 قسـ العمـو االقتصادية. 
 قسـ العمـو التجارية. 
 قسـ عمـو التسيير. 
 قسـ العمـو المالية والمحاسبة" . 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيارت، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي  :2المادة 
 .لبحث العمميسينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2010فيفري  24المؤرخ في  42يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  597قػػرار رقـ 
 مف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة تيارتوالمتض

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 .تيارت، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34ما المادة ة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيالذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاص 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
لمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات ، وا2010فيفري  24المؤرخ في  42وبمقتضى القرار رقـ   -

 .تيارت لدى جامعة
 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ  -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010فيفري  24المؤرخ في  42مف القرار  2تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -جامعػة تيارت  –تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات   :2ة "الماد

 قسـ المغة واألدب العربي. 
 قسـ المغة الفرنسية. 



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   270   

 

 

 قسـ المغة االنجميزية" . 
يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيارت، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي  :2المادة 

 .نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميسينشر في ال
 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2010فيفري  24المؤرخ في  43يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  598قػػرار رقـ 

 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة تيارت
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكو 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تيارت، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة 2010فيفري  24المؤرخ في  43ر رقـ وبمقتضى القرا  -

  .تيارت والحياة لدى جامعة
 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ  -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010فيفري  24المؤرخ في  43مف القرار  2يعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية:-جامعػة تيارت  –تنشأ لدى كمية عمـو الطبيعة والحياة   :2"المادة 
 قسـ البيولوجيا. 
 قسـ إيكولوجيا والبيئة وبيوتكنولوجيا. 
 قسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية. 
  قسـ عموـ األرض والكوف" . 

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيارت، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي  يكمف السيد :2المادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2012ديسمبر  27المؤرخ في  804يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  599قػػرار رقـ 
 راروالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة أد

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .أدرار، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو  2012ديسمبر  27المؤرخ في  804وبمقتضى القرار رقـ  -

 .لدى جامعة أدراروالتكنولوجيا 
 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ   -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012ديسمبر  27المؤرخ في  804مف القرار رقـ  2تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -امعػة أدرار ج –تنشأ لدى كمية العموـ والتكنولوجيا   :2"المادة 
 قسـ العمـو التكنولوجية. 
 قسـ اليندسة المدنية. 
 قسـ اليندسة الكيربائية. 
 قسـ المحروقات والطاقات المتجددة". 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أدرار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي  :2المادة 
 .الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي سينشر في النشرة

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2012ديسمبر  27 المؤرخ في 802يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25مؤرخ في  600قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لدى جامعة أدرار

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .أدرار، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 34دد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة الذي يح 2003

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ  2012ديسمبر  27المؤرخ في  802 وبمقتضى القرار رقـ -
 .والعمـو السياسية لدى جامعة أدرار

 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ  -
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012يسمبر د 27المؤرخ في  802مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية:-جامعػة أدرار –تنشأ لدى كمية الحقوؽ والعموـ السياسية  :2"المادة 
 قسـ القانوف العاـ. 
 قسـ القانوف الخاص. 
 "قسـ العمـو السياسية. 

يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أدرار، كل فيما  :2المادة 
 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2012أكتوبر  11المؤرخ في  336يتمـ القرار رقـ  ،2022 مػاي 25 مؤرخ في 601قػػرار رقـ 
 برج بوعريريجلدى جامعة العمـو االجتماعية واإلنسانية المكونة لكمية  األقساـ إنشاء والمتضمف

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ؿ، المعدوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ومن 34ؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 ،2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة برج بوعريريج.والمتضمف إنشاء 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .لي والبحث العمميير التعميـ العاالذي يحدد صالحيات وز 
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األقساـ المكونة لكمية العمـو والمتضمف إنشاء  ،2012أكتوبر  11المؤرخ في  336رقـ  القراروبمقتضى   -
 .برج بوعريريج جامعةاالجتماعية واإلنسانية لدى 

 .2022أفريل  17بناء عمى محضر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ  -
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012أكتوبر  11المؤرخ في  336رقـ مف القرار  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 األقساـ التالية:-برج بوعريريججامعػة –العمـو االجتماعية واإلنسانيةتنشأ لدى كمية   :2 المادة"

  العمـو االجتماعيةقسـ. 
  العمـو اإلنسانيةقسـ. 
 قسـ عمـ النفس. 
 ؿقسـ اإلعالـ واالتصا. 
 قسـ التاريخ" . 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار برج بوعريريجومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 .الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بف زيافأ.د 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 مػاي 25مؤرخ في  602قػػرار رقـ 
 1العمـو والتقنيات التطبيقية لدى جامعة قسنطينة معيد

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84ـ رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمتض
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .منو 63والمتمـ، ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
 2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـ  2021جويمية  29المؤرخ في  883وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1ات التطبيقية لدى جامعة قسنطينةوالتقني
 ُيػقػػػػػّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد العمـو والتقنيات التطبيقية لدى جامعة قسنطينة
، في 1مة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد العموـ والتقنيات التطبيقية لدى جامعة قسنطينةتحدد القائ: 2الػػػمادة 

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الػػػػمادة 

 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الباقي بف زياف أ.د عبد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد 2022مػاي  25المؤرخ في  602 ممحق بالقرار رقـ
 1ى جامعة قسنطينةالعمـو والتقنيات التطبيقية لد

 

 الصفة اإلسـ والمقب
 رئيسا -مدير المعيد مزياني سميـ -
 رئيس المجمس العممي لممعيد لعياشي عبد الحق -
 رئيس قسـ الميكانيؾ بيدي إلياس -
 رئيس قسـ االلكتروميكانيؾ بوشاىد عادؿ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الميكانيؾ برورة لزىر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الميكانيؾ وي كماؿفدا -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االلكتروميكانيؾ دغيش حبيبة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االلكتروميكانيؾ بوسعيد عبد الفتاح -
 األساتذة المساعديف ممثل منتخب عف سمؾ شرفية نعيـ -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بكوش حناف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات برواؿ دمحم الصالح  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوصفصاؼ فاروؽ  -
 عف قسـ الميكانيؾممثل منتخب عف الطمبة  تيمة كريـ  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ االلكتروميكانيؾ زريبي دمحم إسالـ  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 مػاي 25مؤرخ في  603قػػرار رقـ 
 1الغذائية لدى جامعة قسنطينة معيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442عدة عاـ ذي الق 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمتض
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 63دة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما الما 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد التغذية  2012نوفمبر  12المؤرخ في  420وبمقتضى القرار رقـ  -
 .1حية الغذائية لدى جامعة قسنطينةذي والتكنولوجيات الفالوالتغ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
يد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحد2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية لدى جامعة 
 .1قسنطينة

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية لدى  :2الػػػمػادة 
 ، في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.1جامعة قسنطينة

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3ػػػػمادة ال
 2022 مػػػػاي 25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس  2022مػاي  25المؤرخ في  603 ممحق بالقرار رقـ

 1معيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية لدى جامعة قسنطينة
 

 الصفة اإلسـ والمقب
 رئيسا -مدير المعيد بوجالؿ عبد الغاني -
 رئيسة المجمس العممي لممعيد كريمة بف عاشور  -
 رئيس قسـ التكنولوجيا الفالحية الغذائية شماش  لوصيف -
 رئيسة قسـ البيوتكنولوجيا بركات مميكة -
 رئيسة قسـ التغذية أولعمارة حياة -
 مديرة مخبر بحث خروب كريمة  -
 مديرة مخبر بحث بف عطاء هللا ليمى -
 ة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التكنولوجيا الفالحية الغذائيةممثمة منتخبة عف األساتذ بوركوة حياة  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التكنولوجيا الفالحية الغذائية حيمد لويزة  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا معقاؿ ريـ تنيناف -
 تخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التغذيةممثل من صرصار إبراىيـ  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سعودي زيف الديف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لكحل عياط فارس وسيـ -
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 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عمري عائشة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التغذية شاوي وائل -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ البيوتكنولوجيا كغوش بثينة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التكنولوجيا الفالحية الغذائية عربي حساـ الديف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد مدونة مياديف التكويف لمحصوؿ عمى شيادات التعميـ العالي ،2022 مػاي 30مؤرخ في  605قػػرار رقـ 

 

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

 .المتّمـالمعّدؿ و  القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتض
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا الذي يحدد صالحيات 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279 – 03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ في  299- 05قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤّرخ في  130-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .اذ الباحثوالمتضّمف القانوف األساسي الخاص باألست
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي  2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ  176-16وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.ويحدد م
 

 ُيػقػػػػػّرر
 ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدونة مياديف التكويف لمحصوؿ عمى شيادات التعميـ العالي. المادة األولى:

 ات التعميـ العالي طبقا لممحق ىذا القرار.مياديف التكويف لمحصوؿ عمى شياد تحدد مدونة  :2المادة 
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يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ومديري مؤسسات التعميـ العالي،  :3المادة 
 كل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مػػػػاي 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة مياديف التكويفحدد مدونالذي ي ،2022مػاي  30مؤرخ في ال 605 ممحق بالقرار رقـ
 التعميـ العالي لمحصوؿ عمى شيادات

 

 تكنولوجياميداف عمـو و   .1
 ميداف عمـو المادة  .2
 ا عالـ آليميداف رياضيات و   .3
 الحياةميداف عمـو الطبيعة و   .4
 الكوميداف عمـو األرض و   .5
 عمـو التجاريةميداف العمـو االقتصادية، التسيير و   .6
 العمـو السياسيةميداف الحقوؽ و   .7
 ميداف آداب و لغات أجنبية  .8
 االجتماعيةميداف العمـو اإلنسانية و   .9

 الرياضيةميداف عمـو وتقنيات النشاطات البدنية و   .10
 ميداف فنوف   .11
 آداب عربيميداف لغة و   .12
 يغيميداف لغة وأدب اماز   .13
 سة معمارية، عمراف و ميف المدينة.ميداف ىند  .14
 .ميداف عمـو الصحة  .15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 مػاي 30مؤرخ في  606قػػرار رقـ 

 األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية   جامعة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404 ذي القعدة عاـ 7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .منو 1مكرر 2إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003

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

 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
اله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أع2003غشت سنة  23الموافق  1424

 األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
اإلسالمية في الجدوؿ  األمير عبد القادر لمعمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 

 الممحق ليذا القرار.
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في  :3المادة 

 2022 مػػػػاي 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوراس أحمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو بف مسعود فاطمة الزىراء -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عروسي سميماف -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية  عضو منصر عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بوذراع رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو قاسـجوادي بم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف  عضو عريبي زيتوني -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو بمخير بودراع -
 ممثل الوالي عضو بولجوعة بالؿ  -

 

 2األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة اإلسـ 

 ب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الشريعة واإلقتصاد.ممثل منتخ عضو خمفة عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية عضو ابراىيـ بف ميية -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية أصوؿ الديف عضو دمحم البشير بف طبة -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو رحماني ميمود -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بيموؿ ىشاـ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدراييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو غربي نصر الديف  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدراييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بعيش ىشاـ -
 نتخب عف الطمبةممثل م عضو منصر حسيف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو جمعي يوسف عبد المؤمف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية  ،2022 مػاي 30مؤرخ في  607قػػرار رقـ 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

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

 .منو 12صة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخا 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2المتضمف إنشاء جامعة غرداية، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
ر أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكو 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2022 مػػػػاي 30 فيلجزائر حرر با
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية
 نوف:األعضاء المعي -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف برطاؿ جماؿ   -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زياني عبد الحق -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو عاقب دمحم -
 لوطنيةاممثل الوزير المكمف بالتربية  عضو طيباني عمار -
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 لعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو راحـ احمد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو ناجوي مدني -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ عضو ماريني نواؿ -
 تدراممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصا عضو برشيش عبد الرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عدة دومي -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو بمحساف عبد الجبار -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو حويشيتي بدر الديف -
 الوزيرة المكمفة بالبيئةممثل  عضو رايس دمحم -
 ممثل الوالي عضو بايو دمحم -

 

 منتخبوف:األعضاء ال -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 مـو الطبيعة والحياة وعمـو األرضممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية ع عضو عميوة يوسف -
 تاذية لكمية العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األس عضو قرباتي قدور -
 قتصادية والتجارية وعمـو التسييراتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلممثل منتخب عف األس عضو بوخاري عبد الحميد -
 األستاذية لكمية اآلداب والمغات ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف عضو حداب صالح  -
 واإلنسانية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلجتماعية عضو يمينة بف صغير حضري  -
 ة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذي عضو اعمر دمحمسيد  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو والد اليدار فاتحأ -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو عنيشل عبد هللا -
 والتقنييف وعماؿ الخدمات دارييفممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو نواصر عبد المالؾ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو زىواني عبد هللا -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قيشو يوبا -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو لروي عبد المالؾ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021جانفي  10المؤرخ في  33يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 30مؤرخ في  608قػػرار رقـ 

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  10-09قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العا

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2021جانفي  10المؤرخ في  33وبمقتضى القرار رقـ  -
 سعيدة، المعدؿ.

 ُيػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2021جانفي  10المؤرخ في  33يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.محدد  ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

 2022 مػػػػاي 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بف طاطا سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بودىاف سعيد -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو غريسي شاشوة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثمة السمطة المكمفة بال عضو صغير مريـ  -
 وطنيةممثل الوزير المكمف بالتربية ال عضو مداحي دمحم  -
 عيلعمل والتشغيل والضماف االجتماممثل الوزير المكمف با عضو يعقوبي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو مالكي حبيب هللا -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو معيف إبراىيـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو تيمنطيط جماؿ الديف  -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو شعباف دمحم -
 مثل الوزير المكمف باإلتصاؿم عضو ذبيح رضواف -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو غايب عبد المجيد -
 ممثل الوالي عضو داني عبد القادر -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ة العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةميممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  لك عضو صوالحية صالح -
 مصف األستاذية لكمية التكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوي  عضو أجدير ميدي -
 ة لكمية اآلداب والمغات والفنوف ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذي عضو بوحجر سعاد -
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عضو ىني عبد المطيف -
 وي مصف األستاذية  لكمية العمـوممثل منتخب عف األساتذة ذ عضو قندوزي عبد الكريـ -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  لكمية العمـو اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير عضو زفافة براىيـ -
 مؾ األساتذة المساعديفمنتخب عف سممثل  عضو زقموي أحمد -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو شامي نذير -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو مكاوي عمي -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو كريـ عبد الكريـ -
 خب عف الطمبةممثل منت عضو نحاؿ دمحم فتح هللا -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو غواطي خيرة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جواف  18المؤرخ في  942يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مػاي 30مؤرخ في  609قػػرار رقـ 

 بشار الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إّف 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2دؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة بشار، المع
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  مجمس إدارة جامعة  2019جواف  18المؤرخ في  942وبمقتضى القرار رقـ  -

 بشار.
 ُيػقػػػػػّرر

 

 ، والمذكػور أعاله، كما ىو2019جواف  18المؤرخ في  942يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مػػػػاي 30 فيحرر بالجزائر 
 لعالي والبحث العمميوزير التعميـ ا

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بشار
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس يربف طاطا سم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف سعيد دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بف سالـ جياللي -
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 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو شافي عبد هللا -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعير المكمف باممثل الوزي عضو لعمى عبد القادر -
 ري ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدا عضو سباعي منصور -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو حمادينة دمحم سالـ -
 لمكمف بالتجارة، وترقية الصادراتممثمة الوزير ا عضو  مباركي كريمة -
 ر المكمف بالصناعةممثل الوزي عضو حجازي الشيخ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة عضو بوعمامة أحمد -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو قميل عبد المجيد -
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثل عضو  خديـ عالؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو بف فريحة عبد الفتاح  -
 ليلواممثل ا عضو رايس العيد -

 

 ."..........................................والباقي بدوف تغيير.........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021أفريل  26المؤرخ في  445يعدؿ قرار رقـ  ،2022 مػاي 30مؤرخ في  610قػػرار رقـ 
 مركز البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة،    الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 13والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2015مايو سنة  23الموافق  1436شعباف عاـ  4المؤرخ في  136-15وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .ومن 4ة والحضارة، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز البحث في العمـو اإلسالمي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2021أفريل  26المؤرخ في  445وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة.

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

، والمذكور أعاله وتحرر كما  2021أفريل  26المؤرخ في  445تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 ي:يأت
 ...................،      ...(............بدوف تغيير..............).................... "المادة األولى: 
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 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس االدارة لمركز البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة ، كما يمي:  
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 .الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا السيد صحراوي طاىر، ممثل -
 .السيد أوكساؿ طيب، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية -
 .السيد ميمف داود، ممثل عف وزير الدفاع -
 .السيد رباح عبد القادر، ممثل عف الوزير المكمف بالتربية الوطنية -
 .قافة والفنوف السيد مرسيس عبد المجيد، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالث -
 .السيد بف يعيش داود، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية -
 .السيد حمموش أدمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالمجاىديف وذوي الحقوؽ  -
 .السيد بافولولو عمر، ممثل عف الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ -
 .مثل عف الوزيرة المكمفة بالتضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأةالسيد تيوري رمزي، م -
 .السيد راشدي جماؿ، ممثل عف المجمس اإلسالمي األعمى -
 السيد شالبي رياض، ممثل عف المجمس األعمى لمغة العربية. -
 :األعضاء اآلخريف 

 السيد بف الصغير أحمد/ مدير المركز، -
 السيد برغوتي توفيق/ رئيس المجمس العممي -
 .".......................................والباقي بدوف تغيير..................................."

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2022 مػػػػاي 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 بف زيافأ.د عبد الباقي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 مػاي 31مؤرخ في  611قػػرار رقـ 

 الحقوؽ والعمـو السياسية لدى جامعة تيارت
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .شاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إن  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو
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 2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العمـو والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ و  2010فيفري  24المؤرخ في  47وبمقتضى القرار رقـ  -
 السياسية لدى جامعة تيارت.

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لمرسوـ التنفيذي رقـ مف ا 39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة تيارت.
عضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة تيارت في الجدوؿ تحدد القائمة اإلسمية أل :2الػػػمادة 

 الممحق بيذا القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3ادة الػػػػم

 

 2022 مػػػػاي 31 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 2022مػاي  31المؤرخ في  611 ممحق بالقرار رقـ
 لدى جامعة تيارت الحقوؽ والعمـو السياسية

 

 الصفة اإلسـ المقب و 
 عميد الكمية، رئيسا عمياف بوزياف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوراس عبد القادر -
 رئيس قسـ الحقوؽ  عيسى عمي -
 رئيس قسـ العمـو السياسية وضاحي ميمود -
 مديرة مخبر بحث مكي خالدية -
 مديرة مخبر بحث بحري فاطمة -
 ذية عف قسـ الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستا حساني عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بالؽ دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية مبطوش الحاج -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية خمفة نصير -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ممثل بخباز عبد هللا -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف أحمد دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مخموفي أحسف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حنات الطيب -
 ة عف قسـ الحقوؽ ممثل منتخب عف الطمب ىني كماؿ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد مقاييس توزيع الممثميف المنتخبيف عف األساتذة الباحثيف  ،2022 جواف 01مؤرخ في  612قػػرار رقـ 
 ضمف مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في الرياضيات

 

 العممي، إّف وزير التعميـ العالي والبحث
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2021غشت سنػة  22الموافق  1443محـر عاـ  13المػؤرخ في  322-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .منو 22الرياضيات، السيما المادة نية العميا في والمتضمف إنشاء المدرسة الوط
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1443محـر عاـ  13المػؤرخ في  322-21 وـ الرئاسي رقـمف المرس 22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولي:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مقاييس توزيع الممثميف  2021غشت سنػة  22الموافق 

 المنتخبيف عف األساتذة في مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في الرياضيات.
ة الباحثيف في مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في الرياضيات يوزع الممثموف المنتخبوف عف األساتذ :2المادة 

 كما يػأتي :
 ( عف مختمف أقساـ المدرسة02) أستاذيف.  
 مختمف أقساـ المدرسة ( محاضريف قسـ "أ" عف02) أستاذيف. 
 ( محاضريف قسـ" ب" عف02أستاذيف ) .مختمف أقساـ المدرسة 

جمس اإلدارة ) وفاة، انسحاب، تغيير مؤسسة جامعية ... ( يستخمف في حالة شغور مقعد أحد أعضاء م :3المادة 
بالمترشح الذي يميو مباشرة في قائمة ترتيب المترشحيف حسب عدد األصوات المتحصل عمييا، إلى غاية 

 انقضاء العيدة.
 والبحث العممي.يكمف مدير المدرسة، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :4المادة 

 2022 جواف 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ف يحدد مقاييس توزيع الممثميف المنتخبيف عف األساتذة الباحثي ،2022 جواف 01مؤرخ في  613قػػرار رقـ 
 ضمف مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمذكاء االصطناعي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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 2021غشت سنػة  22الموافق  1443محـر عاـ  13المػؤرخ في  323-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -
 .منو 22والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمذكاء االصطناعي، السيما المادة 

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

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1443محـر عاـ  13المػؤرخ في  323-21رقـ  مف المرسوـ الرئاسي 22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولي:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مقاييس توزيع الممثميف  2021غشت سنػة  22الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمذكاء االصطناعي.المنتخبيف عف األساتذة في 
يوزع الممثموف المنتخبوف عف األساتذة الباحثيف في مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمذكاء  :2المادة 

 االصطناعي كما يػأتي:
 ( عف مختمف أقساـ المدرسة02) أستاذيف.  
 مدرسةمختمف أقساـ ال ( محاضريف قسـ "أ" عف02) أستاذيف. 
 ( محاضريف قسـ" ب" عف02أستاذيف ) مختمف أقساـ المدرسة. 

في حالة شغور مقعد أحد أعضاء مجمس اإلدارة ) وفاة، انسحاب، تغيير مؤسسة جامعية ...( يستخمف : 3المادة 
بالمترشح الذي يميو مباشرة في قائمة ترتيب المترشحيف حسب عدد األصوات المتحصل عمييا، إلى غاية 

 العيدة.انقضاء 
 يكمف مدير المدرسة، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4المادة 

 2022 جواف 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (2الدورة الثانية ) يتضمف اإلعالف عف نتائج ،2022 جواف 01مؤرخ في  616قػػرار رقـ 
 لمحصوؿ عمى التأىيل الجامعي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1999سنة  أفريل 4الموافق  1419ذي الحجة  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعدؿ والمتمـالقانوف التوجييي ل
، 2021جويمية سنة  7الموافق  1442ذو القعدة  9المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2001جويمية سنة  23الموافق  1422جمادى األوؿ  2المؤرخ في  208-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيمييا وسيرىايحدد 
، 2008ماي سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
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، 2008ماي سنة  3الموافق  1429ع الثاني ربي 27المؤرخ في  131-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ،

 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

، 2021جانفي سنة  28الموافق  1442جمادى الثانية  14المؤرخ في  50-21بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .الذي يحدد شروط وكيفيات الحصوؿ عمى التأىيل الجامعي

الذي يحدد كيفيات تطبيق األحكاـ المتعمقة  2021جويمية سنة  14المؤرخ في  804بمقتضى القرار رقـ و  -
 .التأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـبالحصوؿ عمى 

ىيل الجامعي الذي يحدد تشكيمة المجاف الجيوية لمتأ 2022ماي سنة  11المؤرخ في  530قتضى القرار رقـ بمو  -
 .وكذا لجانيا الفرعية

تقييـ والمتضمنة نتائج  2022ماي  29وبناء عمى محاضر رؤساء المجاف الجيوية لمتأىيل الجامعي المؤرخة في  -
 المترشحيف لمحصوؿ عمى التأىيل الجامعي. ممفات

 

 ُيػقػػػػػّرر
 
 

ة أسماؤىـ في ممحق ىذا ينيعتبر األساتذة المحاضريف قسـ "ب" واألساتذة الباحثيف قسـ "ب" المب المادة األولى:
القرار مؤىميف، حسب الترتيب اإلستحقاقي، لمحصوؿ عمى التأىيل الجامعي والترقية إلى رتبتي أستاذ 

 "أ" وأستاذ بحث قسـ "أ". ـمحاضر قس
يكمف مدير الموارد البشرية ومدراء المؤسسات الجامعية والبحثية، كل فيما يخصو، بتنفيذ محتوى ىذا  :2المػادة 

 .2022القرار والذي يسري مفعولو إبتداء مف تاريخ الفاتح جواف 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المػادة 

 2022 جواف 01 فيحرر بالجزائر 
 زير التعميـ العالي والبحث العمميو 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف اإلعالف الذي 2022جواف  01المؤرخ في  616 ممحق بالقرار رقـ)
 لمحصوؿ عمى التأىيل الجامعي (2ورة الثانية)الد عف نتائج

 متوفر عمى مستوى مديرية الموارد البشرية(
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020المؤرخ في أوؿ ديسمبر  960القرار رقـ  ويتمـ يعدؿ ،2022 جواف 02مؤرخ في  617قػػرار رقـ 
 )والية األغواط( المركز الجامعي بأفمو مية ألعضاء مجمس إدارةالذي يحدد القائمة االس 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21مقتضى المرسـو الرئاسي رقـ ب -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -
 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 

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

الموافق أوؿ  سبتمبر سنة  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 2المادة  ا، السيمبأفمو )والية األغواط( والمتضمف إنشاء مركز جامعي 2016

حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي ي 2020المؤرخ في أوؿ ديسمبر  960وبمقتضى القرار رقـ  -
 المركز الجامعي بأفمو، المعدؿ.

 ُيػقػػػػػّرر
 

والمذكور  المعدؿ، ،2020المؤرخ في أوؿ ديسمبر  960الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ ويتمـ يعدؿ  المادة األولى:
 أعاله، كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار ف :2المادة 
 2022 جواف 02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو)والية األغواط(

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سالوي عبد القادر -
 المكمف بالتربية الوطنية الوزير ممثل  عضو رباح عبد القادر -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو بدرينة عيسى -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو صحراوي عبدالحميـ -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو دبابش عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ ضوع لعموري النذير -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو يوسفي دمحم -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو نميمي دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية عضو شقناف الطاىر -
 ممثل الوالي عضو رقاب عبد القادر -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 األساتذة لمعيد الحقوؽ سمؾ  ممثل منتخب عف عضو عثماني عمي -
 تذة لمعيد اآلداب والمغاتممثل منتخب عف سمؾ األسا عضو بخولة بف الديف -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو طمحة أحمد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو دناقة أحمد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمعيد العمـو عضو بف ساسي أحمد -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو المييوب بوعالـ -
 نتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل م عضو بومقواس أحمد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإل عضو عالؽ بمقاسـ األميف -
 ؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعما عضو عزيزي بوتخيل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو صافي بف عيسى -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو نور الديف ىشاـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  3يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة ،2022 جواف 05مؤرخ في  618قػػرار رقـ 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12والمتمـ،  السيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2، المعدؿ،  السيما المادة 3والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3نةقسنطي القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 3قسنطينة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة: 2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 افأ.د عبد الباقي بف زي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 األعضاء المعينوف: -1

 

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 تعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بال رئيس لطرش دمحم اليادي -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو بف مسعود فاطمة الزىمراء -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو منصر عبد المجيد -
 والتشغيل والضماف اإلجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل عضو مسعوداف لقماف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عروسي سميماف -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو طنكة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو بوشموش عبد الحميد -
 ؤوف الخارجية والجالية الوطنية بالخارجممثل الوزير المكمف بالش عضو أحمد جبرائيل قيرية -
 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ عضو جغادر عبد الجميل -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو مصعب تقي الديف بف عمار -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف  عضو عريبي زيتوني -
 مثل الواليم عضو بوريو العيد -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو السياسية عضو عبد المطيف بوروبي -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية ىندسة الطرائق،  عضو سعيدة قيطوني -
 بة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اليندسة المعمارية والتعميرممثمة منتخ عضو نصيرة بف حسيف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الطب عضو شفيقة يسمينة عمراف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ والسمعي البصري  عضو سميـ بولحية -

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد تسيير التقنيات الحضرية عضو سيأحسف بف مي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو دمحم العربي بوعناقة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عبد هللا بونعاس -
 يف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقني عضو عزوز بوالجدري  -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ىدى عبد الرحيـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو سيراج نجـ الديف شطيبة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو نجاة بوقندورة -

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي  ،2022 جواف 05مؤرخ في  619رقـ  قػػرار
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 .منو 12المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012يونيو سنة  4ق المواف 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة الوادي، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  ولى:المادة األ 
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 الوادي. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 الوادي في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. مية ألعضاء مجمس إدارة جامعةتحدد القائمة االس :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي
 األعضاء المعينوف: -1

 

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس حميالت دمحم الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو الطيب بوجادي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو زياف دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو بمـو صالح الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بركاتي لخضر -
 المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي ممثل الوزير عضو بف يحي عمي -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف  عضو مداني بف الضب -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بف شيخ نبيل -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات عضو بمحوت رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو حمادوش لطفي -
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 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو يزمختار قر  -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو بمعباس عمي -
 ممثل الوالي عضو محمودي احمد -

 

 األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 العمـو الدقيقةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية  عضو لعويد عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو زيف يونس -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية التكنولوجيا عضو بسوس نور الديف -
 ية لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذ عضو عطية عبد الكامل -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو خزاني بشير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو األزىر لعبيدي -
 ف األستاذية لكمية اآلداب والمغاتممثل منتخب عف األساتذة ذوي مص عضو كرباع عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد العمـو اإلسالمية عضو احمد عامر باي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو لعويني عبد الجميل -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو سمطاني خالد -
 خبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منت عضو ليمى حتاترة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ناني الصادؽ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عطا هللا البشير -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو الحاج لخضر قريشي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1البميدة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ،2022 جواف 05مؤرخ في  620قػػرار رقـ 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .عضاء الحكومة، المعدؿتعييف أ  والمتضمف
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3ال سيما المادة  المعدؿ والمتمـ، ،1والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي. الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث
 

 ُيػقػػػػػّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1يدةالبم القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1البميدة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 يافأ.د عبد الباقي بف ز 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1جامعة البميدةقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتع رئيس عيالـ الحاج -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف طبيل صديق -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو دوايسية مزياني حميمة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو سيدي معمر يوسف -
 لتربية الوطنيةممثمة الوزير المكمف با عضو غاشي سجية -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو قاسـ دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو رشيدة اوتشاف زوجة تالمات -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو جمعي احمد -
 والمدينة ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو بعابشة نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عاطف بوكرش -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة عضو سماحي كريمة -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو سالمية عبد الكريـ -
 ممثل الوالي عضو حميمو فاتح  -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 

 الييئة الصفة اإلسـ والمقب
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية التكنولوجيا ضوع بوتماؽ خميدة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو عضو شاللي مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو رمضاف سيد عمي -
 ساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الطبممثمة منتخبة عف األ عضو قايد نصيرة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد العمـو البيطرية عضو بوميدي زبيدة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد اليندسة المعمارية والتعمير عضو دحماني كريمو -
 األستاذية لمعيد الطيراف والدراسات الفضائية  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف عضو الغة محند -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عزازف دمحم -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عقبة براجي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو عاشور رابح -
 الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عف عضو بوشقيف سماعيف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو داشر احمد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو سيد احمد لعشاب -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2015يسمبر سنة د 7المؤّرخ في  1220يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 06مؤرخ في  621قػػرار رقـ 

 الذي يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .وتفويضات المرفق العاـ والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
الذي  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحيات وز يحّدد صال
، الذي يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات 2015 ديسمبر سنة 7المؤّرخ في 1220وبمقتضى القرار رقـ  -

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،المعدؿ.
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ والمذكور أعاله 2015سمبر سنةدي 7المؤّرخ في 1220مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 تتشكل المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف: :2 المادة
 

  عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي:
 رئيس السيد: بمعربي ياسيف -
 نائب رئيس السيد: جبراني عبد الحكيـ -

  ني:عف ممثمي القطاع المع
 عضو دائـ السيدة:  بف موسى أماؿ -
 عضو دائـ السيد: شيدة خالد -
 عضو مستخمف السيد:  ناقة مراد -
 عضو مستخمف السيد: بوغابة عابد  -

 عف وزارة المالية )المديرية العامة لمميزانية(:
 عضو دائـ السيد: جرماف صبيحة -
 عضو مستخمف السيدة: لعناني عادؿ -
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 ديرية العامة لمخزينة والتسيير المحاسبي لمعمميات المالية لمدولة(:عف وزارة المالية )الم
 عضو دائـ السيدة: بف كزيـ صفية -
 عضو مستخمف السيد : صادقي أورمضاف -

 عف وزارة التجارة:
 عضو دائـ السيدة: حراد جازية -
 عضو مستخمف السيد: معيوؼ ميمود -

 

 لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية  :3 المادة
 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019سبتمبر  24في المؤّرخ  1599يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 06مؤرخ في  622قػػرار رقـ 

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسية بكّمية اآلداب والّمغات
 خنشمػة-بجامعة عبػاس لغػرور

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7لموافق ا 1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف 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 الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433جب عاـ ر  14المؤرخ في  246-12يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .المتضّمف إنشاء جامعة خنشمةو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1599رقـ  وبموجب القرار -

 .خنشمػة-لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسية بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عبػاس لغػرور 
     .2022أفريل  10المؤّرخ في  204خنشمة رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة عباس لغرور -

 رُيػقػػػػػرّ 
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسية  المادة األولى:
 خنشمة.-بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عباس لغرور

ب والّمغات بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسية بكّمية اآلدا :2المادة 
 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عباس لغرور
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ىذا  خنشمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عباس لغرور: 3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 افجو  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1599قـ الذي يعّدؿ القرار ر  2022جواف  06المؤرخ في  622ممحػػق بالقػػرار رقـ 
 خنشمػة-لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسية بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عبػاس لغػرور

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوشماؿ جميمة 1
 سـرئيسة الق بف حفصي دليمة 2
 أستاذ  شبمي سمية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسعد آماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لوصيف بدر الديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبروؽ نادية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزاىر حناف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1601يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 وافج 06مؤرخ في  623قػػرار رقـ 

 خنشمػة-يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة اآلداب والّمغػات بجامعة عبػاس لغػرور الذي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي   2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1601موجب القرار رقـ وب -

 .خنشمػة-ػاس لغػرورلكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عب
 .2022أفريل  10المؤّرخ في  204 خنشمة رقـ-وبناًء عمى إرساؿ جامعة عباس لغرور -

 

 ُيػقػػػػػّرر
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ذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة ييدؼ ى المادة األولى:
 خنشمة.-عباس لغرور

وفقا  خنشمة،-تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عباس لغرور :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  خنشمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-مدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عباس لغروريكّمف ال :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1601الذي يعّدؿ القرار رقـ 2022جواف  06المؤرخ في  623ممحػػػق بالقػػػرار رقـ 
 خنشمػة-ػة اآلداب والّمغػات بجامعة عبػاس لغػرورالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي  طاىير كماؿ 1
 عميد الكّمية خالؼ بدر الديف 2
 ائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكّمف بالدراسات والمس مصاص جمعة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوجالؿ حساف 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي جدي وليد 5
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية بف حفصي دليمة 6
 رئيس قسـ اآلداب والمغة االنجميزية قرزة عمر 7
 المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي رئيس عيالف عمر 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بوشماؿ جميمة  9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة االنجميزية بغزو صبرينة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي قروي سميرة 11
 اآلداب والمغة الفرنسية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ي سميةشبم 12
 اآلداب والمغة االنجميزية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ دغبوش نادية 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سكاوي راضية 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مزيتي خميسة 15
 مدير مخبر بحث ديفشرفي شمس ال 16
 مسؤوؿ المكتبة مباركية طارؽ  17
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي 2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1628يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  06مؤرخ في  624قػػرار رقـ 
 ـ االجتماعية بكّمية العمـو االجتماعية واإلنسانيةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمو 

 خنشمػة-بجامعة عبػاس لغػرور
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003

 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ّمف إنشاء جامعة خنشمةالمتضو 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وز 

مجنة العممية الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ال 2019 أكتوبر 01المؤّرخ في  1628وبموجب القرار رقـ  -
 .خنشمػة-ية بجامعة عبػاس لغػرور لقسـ العموـ االجتماعية بكّمية العموـ االجتماعية واإلنسان

 .2022أفريل  10المؤّرخ في  204 خنشمة رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة عباس لغرور -
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

لمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكّمية ألعضاء ا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية المادة األولى:
 خنشمة.-العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة عباس لغرور

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكّمية العموـ االجتماعية واإلنسانية  :2المادة 
 يذا القرار.خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق ب-بجامعة عباس لغرور

ىذا  خنشمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 بف زياف أ.د عبد الباقي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة 2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1628الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022جواف  06المؤرخ في  624ممحػػق بالقػػرار رقـ 
 خنشمػة-ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية بكّمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة عبػاس لغػروراالسمي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ الياميف شعباف 1
 رئيس القسـ شيحاوي سمية 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سيى حمزاوي  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الديف بيتوف نصر  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الحفيع معوشة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الحفيع جدو 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فيصل مامف 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سامية كواشي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الطاىر مولف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي 2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1611يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 06مؤرخ في  625قػػرار رقـ 
 خنشمػة-يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعة عبػاس لغػرور

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـخاصة بتيحّدد مياـ الجامعة والقواعد ال الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحّدد صالحيات وز الذي ي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1611وبموجب القرار رقـ  -

 .خنشمػة-اة بجامعة عبػاس لغػرور لكّمية عموـ الطبيعة والحي
   .2022أفريل  10خ في المؤرّ  204خنشمة رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة عباس لغرور -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة  المادة األولى:
 خنشمة. -بجامعة عباس لغرور

 -عباس لغرور تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. خنشمة،

ىذا  خنشمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 عميـ العالي والبحث العمميوزير الت

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019سبتمبر  24في  المؤّرخ 1611الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022جواف  06المؤرخ في  625ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 خنشمػة-لكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعة عبػاس لغػرورالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 طرئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيئػة والمحيػ خبثاف عبد الحميد 1
 عميد الكّمية حماـ سفياف منيف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة صدراتي عبد النور  3
 نائب العميد مكّمفة بالدراسات العميا والبحث العممي والعالقات الخارجية وناس ميادة  4
 رئيس قسـ البيئػة والمحيػط  بوزو مراد 5
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 مجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية رئيسة ال ىاممي صوفية 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ البيئػة والمحيػط  دالي نواؿ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية والجزيئػيػة حبيباتني سفياف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيئػة والمحيػط حوحة بمقاسـ 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لغفورعبايدية عبد ا 10
 مديرة مخبر بحث قاضي كنزة 11
 مسؤوؿ المكتبة مالكية الشافعي 12
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحّدد  2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1630يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 06مؤرخ في  626قػػرار رقـ 
 خنشمػة-ة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة عبػاس لغػرورالقائم

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2012 يو سنةيون 4الموافق  1433جب عاـ ر  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االسمية ألعضاء المجمس العممي  الذي يحّدد القائمة 2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1630وبموجب القرار رقـ  -

 .خنشمػة-لغػرور لكّمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة عبػاس 
   .2022أفريل  10المؤّرخ في  204خنشمة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة عباس لغرور -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

س العممي لكّمية العموـ االجتماعية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجم المادة األولى:
 خنشمة.-واإلنسانية بجامعة عباس لغرور

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة عباس لغرور :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. خنشمة،

ىذا  خنشمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-لتكويف ومدير جامعة عباس لغروريكّمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1630الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022جواف  06المؤرخ في  626ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 خنشمػة-اإلنسانية بجامعة عبػاس لغػرورالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمـو االجتماعية و 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية لبرش راضية 1
  عميد الكّمية معروؼ لمنور 2
 بالطمبة نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة  ليتيـ عيسى  3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية موسى معيرش 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية شيحاوي سمية 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية الياميف شعباف 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية طارؽ سعيدي 7
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية مضاف ساميةبف ر  8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية طراد طارؽ  9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بريؾ ابراىيـ 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طايبي زيد 11
 تبةمسؤولة المك زعيمي سمراء 12

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي 2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1636يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 06مؤرخ في  627قػػرار رقـ 

 ػةخنشم-يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػـو والّتكنولوجيػا بجامعة عبػاس لغػرور
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة خنشمةوالمتضّمف إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وز 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1636وبموجب القرار رقـ  -

 .خنشمػة-لكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبػاس لغػرور 
 .2022أفريل  10المؤّرخ في  204 خنشمة رقـ-عمى إرساؿ جامعة عباس لغرور وبناءً  -

 

 ُيػقػػػػػّرر
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ والّتكنولوجيا  المادة األولى:
 خنشمة.-بجامعة عباس لغرور

 -جمس العممي لكّميػة العمػوـ والّتكنولوجيػا بجامعة عباس لغرورتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. خنشمة،

ىذا  خنشمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 بحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1636الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022جواف  06ي المؤرخ ف 627لحػػػق بالقػػػرار رقـ 
 خنشمػة-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػـو والّتكنولوجيػا بجامعة عبػاس لغػرور

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة المدنيػةرئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذ زديػرة حمػة 1
 عميد الكّمية عبودي عبد العزيز 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  عالوي عبد الحميـ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لعناني عبد الرحيـ 4
 يس قسـ العمـو والتكنولوجيارئ بشوع خالد 5
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي حماـ منير 6
 رئيس قسـ اليندسػة الميكانيكيػة برقية عبد الحق 7
 رئيس قسـ اليندسػة المدنيػة مصاص تيجاني 8
 رئيسة قسـ عمػـو المػاّدة ىزيل نواؿ 9
 عالـ اآلليرئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإل سعودي خالد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسػة الصناعية بوودف سفياف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة شحاوي وليد 12
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة سكيو سمية 13
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمػـو المػاّدة بومعزة عبد الشريف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الميكانيكيػة فالح ماموف  15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الميكانيكيػة جبايمي حميد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الصناعية بدرة سامي 17
 ذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الصناعيةممّثل األسات عمواني فؤاد 18
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمػـو المػاّدة  عيساني ليندة 19
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمػـو المػاّدة مسعي آماؿ 20
 ت واإلعالـ اآلليممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيا مشري رشيد 21
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي حيواؿ وسيمة 22
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف حناشي بوزيد 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العقوف الوناس 24
 مدير مخبر بحث بف أونيس مسعود 25
 مدير مخبر بحث جموؿ عبد القادر 26
 مدير مخبر بحث خميسي سعد الديف 27
 مدير مخبر بحث معروؽ توفيق 28
 مسؤولة المكتبة  بف عشي نسيمة 29
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

دب يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واأل ،2022 جواف 06مؤرخ في  628قػػرار رقـ 
 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر اإلنجميزي بكمية اآلداب والمغات

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية اآلداب والمغات  ي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميز  -

 .2021ديسمبر  13بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييد2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي 
 بسكرة.-خيضر

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي  :2المادة 
 كرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بس-دمحم خيضر

ىذا القرار  بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 بحث العمميوزير التعميـ العالي وال

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  06المؤرخ في  628ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر اآلداب والمغاتقسـ المغة واألدب اإلنجميزي بكمية ل

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كربوع سميـ 1
 رئيس القسـ بوحيتـ الطيب 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حواجمي أحمد شوقي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سايحي حناف 4
 اذ محاضر قسـ "أ"أست بشار أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عساسي طارؽ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شنيني عبد الحق 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 06مؤرخ في  629قػػرار رقـ 

 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر ي بكمية اآلداب والمغاتلقسـ المغة واألدب الفرنس
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13لمؤرخ في ا 219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ب والمغات بكمية اآلدا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي -

 .2021ديسمبر  12بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي
 بسكرة.-خيضر

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.بسكرة، وفقا لمجدوؿ -دمحم خيضر
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ىذا القرار  بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الباقي بف زياف أ.د عبد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  06المؤرخ في  629ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر لفرنسي بكمية اآلداب والمغاتلقسـ المغة واألدب ا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عزوز نجيبة 1
 رئيس القسـ وماف نجاة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مستيري زينب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمزرؽ نسيمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيسى لزىر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خية منيرد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شمواي كماؿ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو ،2022 جواف 06مؤرخ في  630قػػرار رقـ 

 ورقمػة-دية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباحالمالية والمحاسبة بكمية العمـو االقتصا
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية العموـ االقتصادية  المحاسبةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية و  -

 .2021ديسمبر  19ورقمػة المؤّرخ في  -بجامعة قاصدي مرباح والعمـو التجارية وعمـو التسيير
 

 ُيػقػػػػػّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003 غشت سنة 23الموافق  1424
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بكمية العموـ االقتصادية والعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة
 ورقمػة. -التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

بكمية العموـ االقتصادية  المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

أحكاـ  طبيقورقمػة، كل فيما يخصو، بت -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2022جواف  06المؤرخ في  630ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح والعموـ التجارية وعموـ التسيير العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية

 

 الصفػة والمقػباالسـ  الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رشيد حفصي 1
 رئيس القسـ عبد الباقي بضياؼ 2
 أستاذ  دمحم زرقوف  3
 أستاذ  لمياء عماني 4
 أستاذ  دمحم بشير غوالي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سمير بوختالة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد القادر دشاش 7
 سـ "أ"أستاذ مساعد ق أحمد بضياؼ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد اليادي خمقاني 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ،2022 جواف 06مؤرخ في  631قػػرار رقـ 

 ورقمػة -ي مرباحبجامعة قاصد العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو  -
 .2021ديسمبر  19ورقمػة المؤّرخ في  -مرباح بجامعة قاصدي التسيير

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير تحديد ال
  ورقمػة. -بجامعة قاصدي مرباح

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير  :2المادة 
 فقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ورقمػة، و  -بجامعة قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميـ العالي 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  06المؤرخ في  631ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 ورقمػة -وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية  مسعود صديقي 1
 عميد الكمية أحمد رمزي صياغ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مزىودةنور الديف  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية خير الديف قريشي 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بشير كاوجة 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير عبد الحفيع بف ساسي 6
 س قسـ العمـو التجاريةرئي دمحم الياشمي حجاج 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة عبد الباقي بضياؼ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية دمحم لحسف عالوي  9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير عبد الجميل طواىير 10
 جاريةرئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الت دمحم حمزة بف قرينة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة  رشيد حفصي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  خميدة دليـو 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  محسف بف الحبيب 14
 مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي  بشير شويحة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير شريفة رفاع 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بولرباح غريب 17
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 اسبةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمح عصاـ بوزيد 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عمر الفاروؽ زرقوف  19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمحم اليادي خنوس 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أحمد بضياؼ 21
 مدير مخبر بحث نواؿ بف عمارة 22
 مدير مخبر بحث ىواري سويسي 23
 مسؤوؿ المكتبة رويجلىيبة  24

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  ،2022 جواف 06مؤرخ في  632قػػرار رقـ 

 بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػشار لقسـ العمـو الدقيقة
 

 ي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث العمم
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ 
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  182-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار،
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار  -

 ،2022فيفري  15المؤرخ في 
 ُيػقػػػػػّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16تنفيذي رقـ مف المرسـو ال 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار.
ة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار، وفقا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجن :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 تعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لم
 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  06المؤرخ في  632ممحق بالقرار رقـ 
 بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػشار لقسـ العموـ الدقيقة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمبوخاري مباركة 1
 رئيس القسـ عبد الجبار رشيد 2
 قسـ "ب" أستاذ محاضر لحمر نواؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف سميماف عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طواؼ نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعيدي عبد الرحماف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيسي جييدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" تيامي أيوب 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 06مؤرخ في  633قػػرار رقـ 

 بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػشار لقسـ المغة واألدب العربي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7موافق ال 1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436مضاف عاـ ر  24المؤرخ في  182-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
ب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بالمدرسة العميا لألساتذة وبناًء عمى محضر انتخا -

 .2022فيفري  16ببػػػػػػػػشار المؤرخ في 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016 يونيو سنة 14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار.
ببػػػػػػػػشار، تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بالمدرسة العميا لألساتذة  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء المجنة العمميةالذي يحّدد القائمة االسمية أل 2022جواف  06المؤرخ في  633ممحق بالقرار رقـ 
 بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػشار لقسـ المغة واألدب العربي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سماحي رفيقة 1
 رئيس القسـ بوسماحة الطيب 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" باديس دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فالح نورة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحمي نواؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قعموسي عبد القادر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ماموني عبد الرحماف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 06مؤرخ في  634قػػرار رقـ 

 عميا لالقتصاد بوىرافلممدرسة ال
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف 
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18لمؤرخ في ا 85-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

وىراف إلى مدرسة والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ب 2017
 .عميا لالقتصاد

 31المؤرخ في  بوىراف لممدرسة العميا لالقتصاد وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -
 .2022مارس 

 

 ُيػقػػػػػّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 بوىراف. لالقتصاد المجمس العممي لممدرسة العميا
بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لالقتصاد :2المادة 

 بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومديرة المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار الذي
 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  06المؤرخ في  634ممحق بالقرار رقـ 

 لممدرسة العميا لالقتصاد بوىراف
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة سمعوف خميصة 1
 والشيادات والتكويف المتواصل  مدير مساعد مّكمف بالتعميـ بوداود أمينة 2

مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي  بف قمفاط مريـ 3
 واالبتكار وترقية المقاوالتية 

 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية حموش مميكة 4
 يري رئيس القسـ التحض ارجيموس أماؿ 5
 رئيس قسـ الطور الثاني بمغوتي نصيرة 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ القسـ التحضيري  بمخوس مريـ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطور الثاني سنوسي بف عبو 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وجدي دمارجي ليندة فطيمة 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مزياف دمحم 10
 اذ محاضر قسـ "أ"أست بوترعة نور الديف 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جياللي مجاىد 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوخميس وناسة 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تشاـ عمر 14
 مدير مخبر بحث داود فتيحة 15
 2وىراف  -أستاذ بجامعة دمحم بف أحمد لحمو شريف 16
 2وىراف  -أستاذ بجامعة دمحم بف أحمد حداد دمحم 17
 مسؤوؿ المكتبة ونوار سعد هللاب 18

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 06مؤرخ في  635قػػرار رقـ 
 المسيمة-لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ضى المرسـو الرئاسي رقـ بمقت -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العممييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المسيمة -والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة ببوسعادة
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العميادد القانوف الذي يح
المسيمة المؤرخ  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة -

 .2022مارس  24في 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 1437رمضاف عاـ  9ي المؤرخ ف 176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 المسيمة. -المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة

لمسيمة، وفقا لمجدوؿ ا -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

المسيمة، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضاء المجمس العمميالذي يحّدد القائمة االسمية ألع ،2022جواف  06مؤرخ في ال 635 رقـممحق بالقرار 
 المسيمة-لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة الدىيمي والي 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  رشيد بف قسمية 2
 في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية مدير مساعد مكّمف بالتكويف عمي بولنوار 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية الحاج دحية 4
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 رئيس قسـ المغة العربية موسى بمبوؿ 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية عبد الوحيد منادي 6
 لعمـو الدقيقةرئيس قسـ ا فريد نويوة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية الطاىر شارؼ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية لميف بف قويدر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة أحمد عباسي 10
 أستاذ حسيف بمواضح 11
 أستاذ رابح بمواضح  12
 أستاذ فايد صالح 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمرغرباوي  14
 أستاذ محاضر قسـ "أ" توامة عاشور 15
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صيد مسعود 16
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حميدي جماؿ 17
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عتيق خديجة 18
 مدير مخبر بحث عمر جعيجع 19
 المسيمة -أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ لعطمي أحميدة 20
 المسيمة -أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ ماربمقريشي ع 21
 مسؤوؿ المكتبة الخامسة بوقستور 22
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019ماي  22المؤّرخ في  753يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 06مؤرخ في  636قػػرار رقـ 
 النعامة-مس العممي لممركز الجامعي صالحي أحمدالذي يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المج

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11رخ في المؤ  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهالذي يحدد مياـ المركز الجامع
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعّدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز  2019ماي  22مؤرخ في  753وبموجب القرار رقـ  -

 .النعامة، المعّدؿ -دعي صالحي أحمالجام
 .2022مارس  09المؤّرخ في  167رقـ النعامة -وبناًء عمى إرساؿ المركز الجامعي صالحي أحمد -
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 ُيػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي  :المادة األولى
 النعامة.-أحمد

وفقا لمجدوؿ  النعامة، -االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي أحمدتحّدد القائمة  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

النعامة، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي صالحي أحمد :3المادة 
 عالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

  2019ماي  22المؤّرخ في  753الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022جواف  06مؤرخ في ال 636ممحق بالقػرار رقػـ 
 النعامة-صالحي أحمد لمقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعيالمحّدد 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي صافي الحبيب 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات بد زكرياءبمعا 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات فيما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قايد نورالديف 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ بف عيسى بدر الديف 4
 يد العمـو والتكنولوجيامدير مع دردور عبد الصمد 5
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية براىيمي سياـ 6
 مدير معيد اآلداب والمغات رخروخ عبد الحميد 7
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا معروؼ عبد الرزاؽ 8
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية دمحمي بدر الديف 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات ريؾ سعدافب 10
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا بمقرنة عبد الرحماف 11
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا عويسات ميمود 12
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية مفتاح العيد 13
 عيد الحقوؽ والعمـو السياسيةممّثل أساتذة م سمغوني زكرياء 14
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات دويس دمحم 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لعموي دمحم 16
 سعيدة -أستاذ بجامعة موالي الطاىر سميماني ميمود 17
 مستغانـ -أستاذ بجامعة عبد الحميد ابف باديس سعيدي دمحم 18
 كتبة المركزيةمسؤوؿ الم لعمو عبد الجبار 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021أفريل  26المؤرخ في  444 يعدؿ القرار رقـ ،2022 جواف 06مؤرخ في  637قػػرار رقـ 
 جامعة غردايةلدى العمـو االجتماعية واإلنسانية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 

 ر التعميـ العالي والبحث العممي،إّف وزي
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

، 2012سنة يونيو  4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .غردايةوالمتضمف إنشاء جامعة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعم

العموـ ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية 2017نوفمبر  15المؤرخ في  1071وبمقتضى القرار رقـ  -
 . غردايةلدى جامعة االجتماعية واإلنسانية 

كمية العمـو ، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2021أفريل  26المؤرخ في  444 لقرار رقـوبمقتضى ا -
 .غردايةلدى جامعة االجتماعية واإلنسانية 

 ُيػقػػػػػّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2021أفريل  26المؤرخ في  444يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الممحق بيذا القرار.في الجدوؿ 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الػػػػمػػػػػادة 
 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021أفريل  26المؤرخ في  444 يعدؿ القرار رقـ 2022جواف  06المؤرخ في  637 ممحق بالقرار رقـ

 جامعة غردايةلدى العموـ االجتماعية واإلنسانية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 
 

 الصفة اإلسـ والمقب
 عميد الكمية، رئيسا بوسميـ صالح بف دمحم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية وينتف مصطفى  -
 التاريخرئيس قسـ  لكحل الشيخ -
 عمـ االجتماع والديموغرافيارئيس قسـ  رباحي مصطفى -
 عمـ النفس و عمـو التربية واألرطوفونيارئيس قسـ  بقادير عبد الرحماف  -
 عالـ واالتصاؿعمـو االرئيسة قسـ  مييري دليمة -
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 العمـو اإلسالميةرئيس قسـ  بف شيخ عباس -
 بحث مديرة مخبر بف صغير حضري يمينة  -
 التاريخ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بوعروة بكير -
 التاريخ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  مالخ عبد الجميل -
 عمـ االجتماع والديموغرافيا بة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ممثمة منتخ أوشاف جميمة -
 عمـ االجتماع والديموغرافيا ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  طويل دمحم -
 طوفونياعمـ النفس وعمـو التربية واألر  ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بف عبد الرحماف آماؿ -
 عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بمعباس حناف -
 عمـو االعالـ واالتصاؿ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  حاج عمر ابراىيـ  -
 عمـو االعالـ واالتصاؿ ـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قس كانوف جماؿ -
 العمـو اإلسالمية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  أوالد سعيد أحمد -
 العمـو اإلسالمية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عبد العالي بوعالـ  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بيشي رحيمة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف ة نواصر نصير  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سويمـ دمحم لميف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات أوالد ىدار مرواف -
 التاريخممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  عوؼ عبد اليادي -
 عمـ االجتماع والديموغرافيا ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  سـباموف قا -
 عمـ النفس و عمـو التربية واالرطوفونيا ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  قديسي مسعودة -
 عمـو االعالـ واالتصاؿ. ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  الميمق أماؿ -
 لعمـو اإلسالميةا ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  جيياف بوقريف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 جواف 06مؤرخ في  638قػػرار رقـ 

 كمية اآلداب والفنوف لدى جامعة الشمف 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والفنوف   2016ماي  30المؤرخ في  496وبمقتضى القرار رقـ  -
 .المتمـ لدى جامعة الشمف،
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 ُيػقػػػػػّرر
 

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مرسوـ التنفيذي رقـ مف ال 39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والفنوف لدى جامعة الشمف.
مجمس كمية اآلداب والفنوف لدى جامعة الشمف في الجدوؿ الممحق  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء :2الػػػمػػػػػػادة 

 بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػػمػػػػػادة 

 2022 جواف 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2022جواف  06المؤرخ في  638 ممحق بالقرار رقـ
 لدى جامعة الشمف كمية اآلداب والفنوف 
 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا جيدىاروف م -
 رئيس المجمس العممي لمكمية توزاف عبد القادر -
 رئيس قسـ المغة العربية  دريـ نور الديف -
 رئيس قسـ األدب العربي تواـ عبد هللا -
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ في المغة واألدب العربي بعداني عبد القادر -
 بحث مدير مخبر عميش العربي -
 بحث مخبرمدير  بف عجمية أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية حاج ىني دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية بف بالي دمحم -
 عربيفي المغة واألدب ال ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ بف نافمة يوسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ في المغة واألدب العربي    شيياف رضواف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ األدب العربي بوضروة زىرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ األدب العربي بمعباسي دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عبد العزيز عبد الصدوؽ  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف زيدور صالح -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حضري عبد القادر -
 ماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخد بمياشمي العيد -
 منتخبة عف الطمبة عف قسـ المغة العربية   ةممثم براىيمي أسماء -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ األدب العربي معامري سمية -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الجذع المشترؾ في المغة واألدب العربي     صاعب عابد -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2وىراف يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2022 جواف 07مؤرخ في  639قػػرار رقـ 
 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .مة، المعدؿتعييف أعضاء الحكو  والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12ألحكاـ المادة تطبيقا  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 2س إدارة جامعة وىرافتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجم :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس حمو احمد -
 مف بالماليةممثل الوزير المك عضو كوحيل سعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو اوبمعيد عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عيمار نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بف ساحة مصطفى -
 العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة  عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو مرسمي بوتخيل -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو خميس عبد العزيز  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات عضو قيجي عبد الرحماف -
 ف ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنو  عضو صالحي بشرى  -
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 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ عضو جغادر عبد الجميل -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي عضو لبقع موسى -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو العيداني فضيل -
 ممثل الوالي عضو بوستة دمحم -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة والمقب  اإلسـ

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو األرض والكوف  عضو صافا عيسى -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية المغات األجنبية عضو حريق فاطمة الزىراء -
 مية العمـو اإلقتصادية، التجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لك عضو جوىر عبد الرحماف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلجتماعية عضو جفاؿ مريـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو عالـ بف عودة -
 ذوي مصف األستاذية لمعيد الصيانة واألمف الصناعيممثل منتخب عف األساتذة  عضو يحياوي رضا -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو كياس حفيظة  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو شويخ فاطمة الزىراء -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو سعيد منصور رجاء -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو راحبف حجمة ص -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فياللي دمحم ياسيف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوكوسة سفياف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1سطيف ائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةيحدد الق ،2022 جواف 07مؤرخ في  640قػػرار رقـ 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29ي المؤرخ ف 140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3دؿ والمتمـ، السيما المادة ، المع1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ا و سيرىا، المعدالذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لمرسوـ التنفيذي رقـ مف ا 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1سطيف القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
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 الجدوؿ الممحق ليذا القرار. في 1سطيف تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس قشي الخير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو إدريس عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو ميمود بوعزقي -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو حميـ إدريس -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو قدقاد سفياف -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو ف عبد الحكيـدىا -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عبد العزيز حروز -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة عضو شاوي فاتح -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو صالح رشيد -
 ممثمة الوزير المكمف بالنقل عضو عمارة رشيدة -
 ممثل الوالي عضو بغداد زكريا -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستادية لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو شارؼ نور الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستادية لكمية العمـو عضو مرواني عبد الباقي -
 ساتذة ذوي مصف األستادية لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األ عضو مرابط ساعد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستادية لكمية الطب عضو قشي نصير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستادية لكمية التكنولوجيا عضو فاطمي مسعود -
 تذة ذوي مصف األستادية لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرضممثل منتخب عف األسا عضو دمدـو عبد السالـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستادية لمعيد البصريات وعمـو الدقة عضو بف عمي فاروؽ  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو مشاف يسمينة -
 فممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعدي عضو مداني عبد الغني -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو سبوعي حساف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو حمزاوي خميل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بونقطة عبد الشكور -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو داىش احمد زكريا -
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 تيارت يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2022 جواف 07مؤرخ في  641قػػرار رقـ 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 زير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات و 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت.المعدؿ والمتمـ، ييدؼ 
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :3المادة 

 2022 فجوا 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت
 األعضاء المعينوف  -1

 القطاع لصفةا اإلسـ والمقب
 لي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العا رئيس تبوف فتح هللا وىبي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو تاج الديف عبد الكريـ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو مداني عبد القادر -
 اإلجتماعي لعمل والتشغيل والضمافممثل الوزير المكمف با عضو كبير الحاج -
 ة واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومي عضو قراوي الياس  -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو مقراف مختار -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو بنيدي دمحم  -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو بورحمة دمحم -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثل  عضو ي حميدبوعزق -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو موالي احمد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو سعيد بوجالؿ -
 ممثل الوالي عضو بومداني مراد -
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 األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 األستاذية لكمية اآلداب والمغاتصف ممثل منتخب عف األساتذة ذوي م عضو عزوز ميمود  -
 لكمية الرياضيات واإلعالـ اآلليممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  عضو مبارؾ بف داود -
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عضو سميمي اليادي -
 ي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة ذو  عضو حفصة الطاىر -
 ألستاذية لكمية العمـو التطبيقيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف ا عضو بركاني عبد الرحماف -
 مصف األستاذية لكمية عمـو المادةممثل منتخب عف األساتذة ذوي  عضو عماري عبد القادر -
 ةتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياممثل منتخب عف األسا عضو بوسعيد دمحم -
 قتصادية، التجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإل عضو وكاؿ نور الديف -
 صف األستاذية لمعيد عمـو البيطرةممثل منتخب عف األساتذة ذوي م عضو مراتي رشيد -
 تخب عف سمؾ األساتذة المساعديفمنممثل  عضو شيدة دمحم -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو راتية الحاج -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو صحراوي جماؿ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف يسعد جياللي -
 نتخب عف الطمبةممثل م عضو عسوؿ دمحم -
 منتخب عف الطمبةممثل  عضو بولنوار عثماف -

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2013مارس  13المؤرخ في  136يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 07مؤرخ في  642قػػرار رقـ 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
نة غشت س 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1443رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة خنشمة، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2013مارس  13المؤرخ في  136وبمقتضى القرار رقـ  -

 .خنشمة
 

 ُيػقػػػػػّرر
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 ، المعدؿ والمذكػور أعاله،2013مارس  13المؤرخ في  136يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  ولى:المادة األ 
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2022 جواف 07 فيحرر بالجزائر 

 لبحث العمميوزير التعميـ العالي وا
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ممحق بالقرار رقـ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع  الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس صمادي حساف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوشفة معاد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قادري عبد العزيز -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بشير بودربالة -
 مثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعيم عضو مزوز عبد الرزاؽ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو تميوانت احمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بف ذيب نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات عضو بف لعريبي محمود -
 ل الوزير المكمف بالصناعةممث عضو كواشي عشي -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بوغفاؿ عبد العالي -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف  عضو بف خرباش عبد النور -
 ممثل الوالي عضو قب تامر -

 

 .".........................................والباقي بدوف تغيير............................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2022مارس  28المؤرخ في   436يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 11مؤرخ في  643قػػرار رقـ 
 ة والطاقوية بوىرافالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
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فبراير سنة  15الموافق   1438جمادى االولى عاـ  18المؤرخ في  84-17التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف، الى مدرسة عميا في اليندسة  2017

 .منو 4الكيربائية والطاقوية، السيما المادة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2022مارس  28المؤرخ في  436وبمقتضى القرار رقـ  -

  المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف.
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2022مارس  28المؤرخ في  436يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جواف 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بوزياف حمو أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لكحل دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبد القادر -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو عميار نورالديف  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 وزير المكمف بالطاقة والمناجـممثل ال عضو سباع عمر -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف ال عضو حاكمي ميمود -
 الصناعي سيدي بف ذىيبة بمستغانـ ممثل عف المجمع عضو كوبيبي بشير جيالني -
 ة الصيانة الصناعية أرزيو بوىرافممثل عف شرك عضو كمـو يزيد -

 

 .".........................................والباقي بدوف تغيير............................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020ماي  28المؤرخ في  312يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 11مؤرخ في  644قػػرار رقـ 
 جمس إدارة جامعة بجايةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء م

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو3والمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12تمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والم 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

إدارة جامعة  الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2020ماي  28المؤرخ في  312وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجاية. 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

كماىو  ، المعدؿ والمذكػور أعاله،2020ماي  28المؤرخ في  312يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جواف 11 فيجزائر حرر بال

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع  الصفة اإلسـ والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بودة أحمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو بابوري دنيازاد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو ىروس يحي -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو منزو صميحة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو عاوي اسماعيلس -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو مراح دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عابد رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات عضو أومدور شريف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف  عضو رغاؿ عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عمامرة عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو عيسات عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو امير عدناف رضا -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة  عضو قميل شوقي -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي عضو مزياف حسيف -
 ممثل الوالي عضو قندؿ عمر -
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 ألعضاء المنتخبوف:ا -2
 الييئة  الصفة اإلسـ والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستادية لكمية التكنولوجيا  عضو بوزيدي عثماف -
 اتذة ذوي مصف األستادية لكمية عمـو الطبيعة والحياةممثمة منتخبة عف األس عضو بوشربة نواؿ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستادية لكمية الطب عضو احماف حسينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستادية لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية عضو بريتيمة عبد الحميـ -
ذة ذوي مصف األستادية لكمية العمـو اإلقتصادية وعمـو التسيير ممثل منتخب عف األسات عضو حداد زىير -

 والعمـو التجارية 
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستادية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو اغميس بوزيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستادية لكمية العمـو الدقيقة عضو ايت مختار حكيـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستادية لكمية اآلداب والمغات عضو ادؽ بالة الص -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو موزاية محند -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بسعد عمار -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو قاسي سفياف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو حة انيسبومال -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف أجعود اسيـر -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو عدناني مريـ -

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البويرة  القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةيحدد  ،2022 جواف 11مؤرخ في  645قػػرار رقـ 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ   -
 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف

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

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2دؿ والمتمـ، السيما المادة امعة البويرة، المعالمتضمف إنشاء ج

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

 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ  مف 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور  أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة.
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 ويرة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الب :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة
 ألعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بداري كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوسناف كماؿ -
 تكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف بال عضو واسي عميح -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو قرعيش صالح -
 لعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو متناني ناصر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو مناد لخضر -
 لعدؿممثل الوزير المكمف با عضو ي رضاحماد -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو مرداس سيد عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو خميفة إلياس -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثمة عضو يعقوبي جميمة -
 لريفيةلمكمف بالفالحة والتنمية اممثل الوزير ا عضو البواعمي أحمد -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثمة ا عضو قاوة سميمة -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثمة عضو بف سالمة فريدة -
 ممثمة الوالي عضو بمعربي سميرة -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 والتجارية وعمـو التسييركمية العمـو اإلقتصادية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية ل عضو كرمية توفيق -
 ة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذي عضو لوني نصيرة -
 ية العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكم عضو جاب هللا طيب -
 نتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغاتممثمة م عضو بودالية رشيدة -
 نيات النشاطات البدنية والرياضيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد عمـو وتق عضو فرناف مجيد -
 مـو الطبيعة والحياة وعمـو األرضممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية ع عضو أعراب عمر -
 لكمية العمـو والعمـو التطبيقية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عضو خديجي سيد عمي -
 ستاذية لمعيد العمـو التكنولوجيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األ عضو يحياوي عبد الحميـ -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو اوتفات يوسف -
 اتذة المساعديفتخب عف سمؾ األسممثل من عضو حرحوز وحيد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو مسيمي سمير -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عروس عز الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو كحموؿ دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عويسي جياد -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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   2019ديسمبر  10المؤرخ في  1980يعدؿ القرار رقـ  2022جواف  13في  مؤرخ 646رقـ قػػرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء الندوة الوطنية لممؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي

 

 ـ العالي والبحث العممي،إّف وزير التعمي
  ،1988يناير سنة  12الموافق  1406جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  01-88بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية، المعدؿ والمتمـ
، 1996ديسمبر سنة الموافق أوؿ  1417رجب عاـ  20المؤرخ في  436-96وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ المتضمف
، 2002يناير سنة  16الموافق  1422ذي القعدة عاـ  2المؤرخ في  48-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيميا وعمميا، المعدؿ
، 2012يناير سنة  16الموافق  1433صفر عاـ  22المؤرخ في  21-12وـ الرئاسي رقـ وبمقتضى المرس -

 .القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العسكرية ذات الطابع العممي والتكنولوجي المتضمف
، 2021يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ  ف أعضاء الحكومة،المتضمف تعيي
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا2001
نوفمبر سنة  24الموافق  1432عاـ  ذي الحجة 28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
يوليو سنة  30فق الموا 1440ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  213-19وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

، الذي يحدد  مياـ الندوة الوطنية لممؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي وتنظيميا  2019
 .منو 4وسيرىا، السيما المادة 

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء الندوة الوطنية 2019ديسمبر  10المؤرخ في  1980وبمقتضى القرار رقـ   -
 .ذات الطابع العممي والتكنولوجي لممؤسسات العمومية

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

، المذكور أعاله، وتحرر 2019ديسمبر  10المؤرخ في  1980تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 كما يأتي:
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ذي  27المؤرخ في  213-19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  4تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:" 
، والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء 2019يوليو سنة  30الموافق  1440القعدة عاـ 

 الندوة الوطنية لممؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، كما يأتي:
 بعنواف المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي: 

 .بوىيشة دمحم            مدير عاـ 
 اقة الذرية:بعنواف محافظة الط 

 .مالح عبد القادر       محافع  
 :بعنواف الوكالة الفضائية الجزائرية 

 .أوصديق عز الديف       مدير عاـ 
 :بعنواف الندوات الجيوية لمجامعات 

  رئيس الندوة الجيوية لمجامعات )وسط(     بف تميس عبد الحكيـ 
   شرؽ(رئيس الندوة الجيوية لمجامعات )      لطرش دمحم اليادي 
 رئيس الندوة الجيوية لمجامعات )غرب(     بالسكة اسماعيل 

 

 :بعنواف الوكاالت الموضوعاتية لمبحث 
 مديرة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا قوادري مصطفاي سمية 
 مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة والحياة بف عرابة  بشير 
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةمدير  عيبش يوسف 

 

 :بعنواف المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي 
 دير مركز تنمية الطاقات المتجددةم حاج أعراب عمر 
 البحث في التكنولوجيات الصناعية مدير مركز باجي رياض 
 المتطورةكز تنمية التكنولوجيات مدير مر  طرايش دمحم 
  التحاليل الفيزيائية والكيميائيةمدير مركز البحث العممي والتقني في  بشاري خمدوف 
 البحث في اإلعالـ العممي والتقنيمدير مركز  بمبشير حساف 
 ممي والتقني حوؿ المناطق القاحمةمدير مركز البحث الع كشبار دمحم سيف هللا 
 ي لتطوير المغة العربيةالتقنمدير مركز البحث العممي و  لوصيف طاىر 
 والثقافيمدير مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي  عمار مانع 
 االقتصاد المطبق مف أجل التنمية مدير مركز البحث في لعساسي منذر 
 ركز البحث في البيوتكنولوجيامدير م عزيوف عمار 
 مازيغيةحث في المغة والثقافة األمدير مركز الب تيجت مصطفى 
 حث في العمـو اإلسالمية والحضارةمدير مركز الب بف الصغير أحمد 
 مديرة مركز البحث في البيئة بوسالمة زىاد 
 مدير مركز البحث في الميكانيؾ بنية الحاج دمحم 
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 مركز البحث في العمـو الصيدالنيةمدير  جكوف عبد الحميد 
 ـدير مركز البحث في تييئة اإلقميم بف عباس شوقي 
 في تكنولوجيات التغذية الزراعية مدير مركز البحث خودير مدني 
 ر مركز البحث في الفالحة الرعويةمدي حاكـ أحسف 
 المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ مدير المركز الوطني لمبحث بشطولة حكيـ 
 راسات واألبحاث المتكاممة لمبناءمدير المركز الوطني لمد سويسي مسعود 
  مدير المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوؿ                             الديفميعادي جماؿ 

 1954نوفمبر سنة 
 المائياتمدير المركز الوطني لمبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية  جياللي مصطفى 
 اإلنساف والتاريخعمـ  فيمدير المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ و  حاشي سميماف 
 مركز الوطني لمبحث في عمـ اآلثارمديرة ال سمطاني أماؿ 
 يزياء الفمكية والفيزياء األرضيةمدير مركز البحث في عمـ الفمؾ والف يمس شاوش عبد الكريـ 
 لوطني الجزائري لألبحاث الزراعيةمدير المعيد ا فراح عمي 
 ث الغابيةر المعيد الوطني لألبحامدي صبابجي دمحم 
 حث في التربيةمديرة المعيد الوطني لمب برناوي راضية 

 

 :بعنواف المؤسسات العسكرية ذات الطابع العممي والتكنولوجي 
 المدير العاـ  لمعيد البحث والتطوير في صناعة وتكنولوجيا الدفاع عمور حسيف 
 التنقل  ائلالمدير العاـ لمعيد البحث والتطوير ألنظمة األسمحة ووس بوعفاد أحسف 
 المدير العاـ لمعيد البحث والتطوير لمدفاع الجوي لإلقميـ بوفمجة عاليمو 
 مدير مركز البحث والتطوير لإلمداد جبايرية لمنور 
 مدير المركز  الوطني لمدراسات والبحث في التاريخ العسكري الجزائري  بوروينة عبد القادر 
 ت الجويةمدير مركز البحث والتطوير لمقوا مجاىد رابح 
 مدير مركز البحث والتطوير لمقوات البحرية عمراني بمقاسـ 
 مديرة مركز البحث والتطوير في اإلعالـ اآللي لمجيش الوطني الشعبي بولنوار صميحة 
 مدير مركز البحث والتطوير لإلتصاالت خمفة مصابح عمر 
 مدير مركز البحث والتطوير لمدرؾ الوطني المعادي عمار 
 الناحية العسكرية الخامسة/مدير وحدة البحث والتطوير لمسالح الخفيف زقاي دمحم 
 الناحية العسكرية الخامسة/مدير وحدة البحث والتطوير لذخيرة المشاة ركيبي حميد 
 الناحية العسكرية الخامسة/مدير وحدة البحث والتطوير في وسائل التنقل عزاـ رياض 
  الناحية العسكرية األولى/والتخييـ واد األلبسة واألحذيةمدير وحدة البحث والتطوير لم مواتس طارؽ 
 الناحية العسكرية الثانية/والتطوير في تقنيات المركبات مدير وحدة البحث بقار دمحم لميف 
 الناحية العسكرية األولى /مدير وحدة البحث والتطوير في المساحيق  بيدة حكيـ 
 الثانية الناحية العسكرية/نظمة اإللكترونيةمدير وحدة البحث والتطوير في األ لغميزي سعيد 
 المستشفى المركزي لمجيش /أستاذ، رئيس مصمحة األمراض المعدية واالستوائية          باشة جعفر

 .مكمف بالمخبر المستقل لمبحث العممي في مجاؿ الوقاية مف خطر نقل العدوى 
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 ة:بعنواف ىياكل البحث التطويري التابعة لممؤسسات اإلقتصادي 
 ر ىيكل البحث والتطوير )سونطراؾ(مدي بف عمارة مصطفى دمحم 
 ل البحث والتطوير )صيداؿ(مديرة ىيك أوسنة حفيظة سمياف 
 ل ىيكل البحث والتطوير )سيفيتاؿ(ممث حذيفة اونيس 

 

  بعنواف الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج التي تشارؾ في تأطير أنشطة البحث العممي والتطوير
 ولوجي:التكن
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة عمراف نور الديف 
 جامعة ستوكيولـ  السويد بورناف  دمحم 
 األمريكية"الواليات المتحدة  -نيويورؾ-مركز سموف كيترينج التذكاري لمسرطاف  مرغوب طو 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جواف 13 فيجزائر حرر بال

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 جواف 13مؤرخ في  647قػػرار رقـ 

 عباساآلداب والمغات والفنوف لدى جامعة سيدي بم
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
سنة  الموافق أوؿ غشت 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .معة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جا1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .ومن

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

ت والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغا  2014ماي 15 المؤرخ في  356وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لدى جامعة سيدي بمعباسوالفنوف 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ية اآلداب والمغات والفنوف لدى جامعة سيدي بمعباس.القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كم
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تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات والفنوف لدى جامعة سيدي بمعباس في : 2الػػػمػادة 
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػػمػادة 
 2022 جواف 13 فيرر بالجزائر ح

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سمية ألعضاء مجمس كميةي يحدد القائمة اإلالذ 2022جواف  13المؤرخ في  647ممحق بالقرار رقـ 

 سيدي بمعباسلدى جامعة اآلداب والمغات والفنوف  
 الصفة  االسـالمقب و 

 عميد الكمية، رئيسا عقاؽ قادة -
 رئيس المجمس العممي لمكمية عمارة بوجمعة -
 المغة واألدب العربي رئيس قسـ سعيد عكاشة -
 المغة الفرنسيةرئيس قسـ  خذير نبيل -
 المغة اإلنجميزيةرئيس قسـ  اج عبد الكريـ بمح -
 المغة األلمانيةرئيس قسـ  عروسي دمحم موراد  -
 الفنوف  رئيس قسـ صالي عباس  -
 مدير مخبر بحث قرقوي إدريس -
 مدير مخبر بحث صبار نور الديف خمميش  -
 مخبر بحث ةمدير  طيبي أمينة -
 المغة واألدب العربيتاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األس عواد عبد القادر -
 المغة واألدب العربيعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بف سنوسي سعاد -
 المغة الفرنسيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عثماف يحي عبد الجبار -
 المغة الفرنسية ة عف قسـعف األساتذة ذوي مصف األستاذي ةمنتخب ةممثم سيمي يمينة -
 المغة اإلنجميزيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  وراد بمعباس -
 المغة اإلنجميزية عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم مستاري ىند أماؿ -
 لمانيةالمغة األ عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم بمود وردة -
 المغة األلمانية عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم دويؾ فتيحة -
 الفنوف  عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم شرقي نورية -
 الفنوف  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ مراح مراد -
 اتذة المساعديفممثمة منتخبة عف سمؾ األس مدني أمينة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف برمانة سنية السامية -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مبسوط فتحي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات نميشي خميفة -
 المغة واألدب العربيـ ممثل منتخب عف الطمبة عف قس رابح مصطفى -
 المغة الفرنسيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  رافع عبد الرحماف فتحي -
 المغة اإلنجميزيةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بونوارة مختارية -
 المغة األلمانيةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم عبايد وسيمة  -
 الفنوف  ـعف الطمبة عف قس ةمنتخب ةممثم تومي فرياؿ ىند -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 خميس مميانة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2022 جواف 14مؤرخ في  648قػػرار رقـ 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442القعدة عاـ ذي  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12مادة ؿ والمتمـ، السيما الالذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2ميس مميانة، السيما المادة المتضمف إنشاء جامعة خ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحد
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 ة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة.القائم

 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 ميـ العالي والبحث العمميوزير التع

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة
 

 األعضاء المعينوف: -1
 عالقطا الصفة اإلسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس رموؿ خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو دريسي دمحم عبد الصمد -
 مف بالتكزيف والتعميـ المينييفممثل الوزير المك عضو غازي بسدات -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو مراد بوزياف -
 لعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعيمثل الوزير المكمف بام عضو لوحايدية نبيل -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو مساح عبد الوىاب -
 الوزير المكمف بالعدؿ ممثل عضو مسعودي مراد -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو بف عثماف دمحم -
 الوزير المكمف بالصناعةممثل  عضو بوزيد مصطفى -



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   335   

 

 

 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو معالوي دمحم -
 ئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتيي عضو معروؼ رشيد -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو بوشامة جماؿ -
 ممثل الوالي عضو سكاؿ دمحم -

 

 المنتخبوف: األعضاء -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو حشامة كماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض عضو لعزالي دمحم -
 ة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذ عضو دحماني سمير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو سردو محمود -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسير عضو قويدري قوشيح بوجمعة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عضو مموؾ كماؿ -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو لدايدي عائشة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عداد جموؿ -
 ف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلداريي عضو فالح خالد -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بوجمعة يمينة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوسماؿ عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف ديب دمحم -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 جواف 14مؤرخ في  649قـ قػػرار ر 

 المدرسة العميا لألساتذة بسطيف
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .الحكومة، المعدؿ تعييف أعضاء فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  183-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 منو. 4اتذة بسطيف، السيما المادة لمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألسوا
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ   9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
 

 

 ُيػقػػػػػّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  ى:المادة األول
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف.
 مجمس المدرسة العميا لألساتذة بسطيف، طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. تحدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف
 األعضاء المعينوف: -2

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ميف بالتعميـ العالي والبحث العمممثل الوزير المكم رئيس قشي الخير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صافي خالد -
 المكمف بالتربية الوطنيةممثل الوزير  عضو بوعزقي ميمود -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو ادريس عبد الكريـ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو قدقاد سفياف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة ضوع بمطـو بوعالـ  -

 

 األعضاء المنتخبوف: -1
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو بف دعاس عبد الرحماف  -
 األساتذة ممثل منتخب عف سمؾ عضو حمودي عبد الحق -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو عميرات أسامة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو ذىبي العيد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو مزرزي ابو طالب -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو جودي عدالف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو شني رضواف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  عضو وازع الطاىر -
  ممثل منتخب عف الطمبة عضو ديف سيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو كبير حسف نصر هللا -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة يحدد الق ،2022 جواف 14مؤرخ في  650قػػرار رقـ 
 وىراف-بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ المػدنية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
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 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24مؤرخ في ال 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعمي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018جواف  18المؤرخ في  1278وبموجب القرار رقـ  -
وىراف،  -اليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 .المعّدؿ
خاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة وبناًء عمى محضر انت -

 .2022ماي  18وىراف المؤّرخ في -بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ المدنية
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية 
 وىراف.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة  :2المادة 
 وىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-المدنية بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

وىراف، كل فيما -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ 2022جواف  14المؤرخ في  650ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 وىراف-مـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة الع اليندسػة المػدنية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ تيامي دمحم 1
 رئيس القسـ سي فضيل جماؿ 2
 أستاذ  بف صافي دمحم 3
 أستاذ  بف عيسى عبد المطيف 4
 أستاذ بف زياف أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عطاش أماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مكسي عبد الجميل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غماري مصطفى لطفي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معداف حفصة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   338   

 

 

  2020أكتوبر  08المؤرخ في  738يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 14مؤرخ في  651قػػرار رقـ 
 بومػرداس-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمحمػد بوقػرة المحّدد لمقائمة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواع 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المحّدد لمقائمة  2020أكتوبر  08المؤّرخ في  738وبموجب القرار رقـ   -

   .التكنولوجيا بجامعة بومرداس،المعّدؿ
بومرداس  -التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2022ماي  08المؤّرخ في 
 .2022ماي  17المؤرخ في  64وبناًء عمى إرساؿ جامعة بومرداس رقـ  -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة  المادة األولى:
 .بومرداس-أمػحمد بوقرة

بومرداس، وفقا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة :2المادة 
 ممحق بيذا القرار.لمجدوؿ ال

بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 بد الباقي بف زيافأ.د ع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020أكتوبر  08المؤرخ في  738الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022جواف  14المؤرخ في  651 ممحػػػق بالقػػرار رقـ
 بومػرداس -مة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمحمػد بوقػرةالمحّدد لمقائ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق صافي ابراىيـ 1
 عميد الكمية سعيدي دمحم 2
 العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نائب عبد الحكيـ داوي  3
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 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة أعمر بف أقمـو 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية رشيد العبداوي  5
 رئيس قسـ ىندسة األنظمة الكيربائية نور الديف مسعودي 6
 دسة الميكانيكيةرئيس قسـ الين أحمد شميل 7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق أكساس حموش 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية يوسف غرنوطي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة الكيربائية دليمة أشمي 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية سمير لشيب 11
 المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائقرئيس  بوغرارة صميحة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية عبد الوىاب روابحي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية خالد سنجاؽ 14
 لكيربائيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األنظمة ا دمحم أميف رياحمة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األنظمة الكيربائية خالد حرار 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية سعيد عالـ 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية صالح عقيب 18
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائقممّثل  اليادي نوري  19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رضا قذيفة 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سعيد مسعودي 21
 مدير مخبر البحث نور عبد القادر 22
 مدير مخبر البحث بف عزوز جماؿ 23
 مدير وحدة البحث بف موناح عبد الباقي 24
 مدير مخبر البحث دىاشمي مجي 25
 مدير مخبر البحث دمحم الزيف مسعود بورغدة  26
 مديرة مخبر البحث نعيمة غميط 27
 مدير مخبر البحث عبايدية صديق الحق 28
 مدير مخبر البحث سيد عمي فالؽ 29
 مسؤوؿ المكتبة أوىيب صفية 30
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة  2020أكتوبر  08المؤرخ في  743يعدؿ القرار رقـ  ،2022جواف  14مؤرخ في  652قػػرار رقـ 
 بومرداس-االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ىندسػة األنظمػة الكيػربػائية بكمية التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـالمعّدؿ والمتمّ  والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020أكتوبر  08المؤرخ في  743وبموجب القرار رقـ   -
 .بومرداس-ىندسة األنظمة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة

خاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة الكيربائية بكمية التكنولوجيا وبناًء عمى محضر انت -
 .2022أفريل  25بومرداس المؤّرخ في -بجامعة أمػحمد بوقرة

 .2022ماي  17المؤرخ في  46وبناًء عمى إرساؿ الجامعة رقـ  -
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة الكيربائية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة المادة األولى:
 بومرداس.-بكمية التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة  :2المادة 
 بيذا القرار. بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق-أمػحمد بوقرة

ىذا  بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الباقي بف زيافأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد  2020أكتوبر  08المؤرخ في  743الذي يعدؿ القرار رقـ  2022جواف  14المؤرخ في  652ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بومرداس-سمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ىندسػة األنظمػة الكيػربػائية بكمية التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرةلمقائمة اال

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دليمة أشمي 1
 رئيس القسـ نور الديف مسعودي 2
 أستاذ  فيصل رحموف  3
 أستاذ  أدمحم حمادوش 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ة عكرـوحمز  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سامية بمقاسـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فارس نافع 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" اسمياف ميدي 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي ضاءيحدد القائمة االسمية ألع ،2022 جواف 14مؤرخ في  654قػػرار رقـ 
 1وىػراف -أحمػد بػف بػمة لمعيد الترجمة بجامعة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ1 بتنظيـ جامعة وىراف
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

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

 .ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمجمس العممي لمعيد المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء ا 2019أفريل  24المؤرخ في  451وبموجب القرار رقـ  -

 .1وىراف -بجامعة أحمد بف بمة الترجمة
المؤرخ  1وىراف-بجامعة أحمد بف بمة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الترجمة -

 .2022أفريل  20في 
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1وىراف-بجامعة أحمد بف بمة القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الترجمة
، وفقا 1وىراف-بجامعة أحمد بف بمة د الترجمةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعي :2المادة 

 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي ة االسمية ألعضاءالذي يحدد القائم 2022جواف  14المؤرخ في  654ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 1وىػراف -أحمػد بػف بػمة لمعيد الترجمة بجامعة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجمس العممي لممعيد بمقاسمي حفيظة 1
 مديرة المعيد فرقاني جازية 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة داني فتيحة 3
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 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية الطاىربمحيا  4
 رئيس قسـ الترجمة عباد أحمد 5
 ممّثل عف األساتذة  زيناي جماؿ الديف 6
 ممّثل عف األساتذة  داود دمحم 7
 ممّثمة عف األساتذة يخمف زوليخة 8
 فممّثل عف األساتذة المساعدي بقادة دمحم المختار 9
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف موالي فاطمة 10
 مديرة مخبر بحث توىامي وساـ 11
 مدير مخبر بحث خميل نصر الديف 12
 مسؤولة المكتبة محمودي أماؿ مختارية 13

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية يحّدد ،2022 جواف 14مؤرخ في  655قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتضّمف تعييف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 ت سنةغش 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم وبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2022ماي  10المسيمة المؤّرخ في  -بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم 
 المسيمة.-بوضياؼ

بائية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكير  :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوضياؼ
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أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 مي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022 جواف 14المؤرخ في  655ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوقرة عبد الرحماف  1
 رئيس القسـ شوشو عبد المجيد 2
 أستاذ  غماري زيف الديف 3
 أستاذ  بركات السعيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جريو سميـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعماري يحي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عايب عبد الغني 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ء الّمجنة العمميةيحّدد القائمة االسمية ألعضا ،2022 جواف 14مؤرخ في  656قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ ال 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم  ية لقسـ اإللكترونيؾوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمم -

 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في -بوضياؼ
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، وال2003غشت سنة  23الموافق  1424
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 -بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
 المسيمة.

 -بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ :2المادة 
 ة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المسيم

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 الي والبحث العمميوزير التعميـ الع

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لعمميةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة ا 2022جواف  14المؤرخ في  656 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مزعاش عمار 1
 رئيس القسـ طباخ مصطفى 2
 أستاذ  اوديرة حسيف 3
 أستاذ  خدروش جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خمفة عمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زريق عبد المالؾ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مزعاش حاتـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فضيل مميكة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  657قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ ة بكمية التكنولوجيالقسـ اليندسة الميكانيكي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30لمؤرخ في ا 274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة دمحم  بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية -

 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -بوضياؼ
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 ُيػقػػػػػّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

رار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا الق2003غشت سنة  23الموافق  1424
بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية

 المسيمة.-بوضياؼ
بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية :2المادة 

 دوؿ الممحق بيذا القرار.المسيمة، وفقا لمج-بوضياؼ
أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميـ العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  657ممحػػق بالقػرار رقػـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا لقسـ
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زاوي موسى 1
 رئيس القسـ ركبي منصور 2
 أستاذ  سمماني دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مقري حسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مناصري نور الديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موساوي نفيسة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف حمادوش لمياء 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  658قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422ثانية عاـ جمادى ال 30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ  2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية -
 .2022أفريل  18المسيمة المؤّرخ في  -بوضياؼ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية القائمة

 المسيمة.
بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية :2المادة 

 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوضياؼ
أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3دة الما

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 فأ.د عبد الباقي بف زيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  658ممحػػق بالقػرار رقػـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ ولوجيااليندسة المدنية بكمية التكن لقسـ
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بكير نسيمة 1
 رئيس القسـ بعمي العيد 2
 أستاذ  عز الديف ىيبة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعالؽ سعيدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مناصري يوسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعجاؿ جموؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحماني عبد هللا ياسيف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  659قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ الرّي بكمية التكنولوجيا
 

 لتعميـ العالي والبحث العممي،إّف وزير ا
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

 -بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الريّ  -
 .2022ماي  10المسيمة المؤّرخ في 

 ػػّررُيػقػػػ
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 المسيمة.-كنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼبكمية الت القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الريّ 
المسيمة، -بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الريّ  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
أحكاـ  ة، كل فيما يخصو، بتطبيقالمسيم-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  659 ممحػػق بالقػرار رقػـ

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ الرّي بكمية التكنولوجيا لقسـ
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 لمجنة العممية لمقسـرئيس ا دوغة مصطفى 1
 رئيس القسـ جربوعي سميـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نبار دمحم لخضر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ساحمي يوسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حميدو دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بنية منير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عجيسي عمر 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 14مؤرخ في  660قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية التكنولوجيا
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24يالمؤرخ ف 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ي والبحث العمميير التعميـ العالالذي يحدد صالحيات وز 

المسيمة  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ -
 .2022ماي  11المؤّرخ في 

 

 ُيػقػػػػػّرر
ة جمادى الثاني 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
  المسيمة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ

المسيمة، وفقا -ة دمحم بوضياؼتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامع :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد القائمة اال 2022جواف  14المؤرخ في  660ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية التكنولوجيا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية جراد عبد القادر 1
 عميد الكمية بف حميدة دمحم 2
 عميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب ال برابح فؤاد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لعجاؿ دمحم 4
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ طباخ مصطفى 5
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية  ركبي منصور 6
 رئيس قسـ اليندسة المدنية بعمي العيد 7
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية د المجيدشوشو عب 8
 رئيس قسـ الري  جربوعي سميـ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ مزعاش عمار 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية زاوي موسى 11



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   349   

 

 

 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكير نسيمة 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بوقرة عبد الرحماف 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري  دوغة مصطفى 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ شالبي عز الديف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ ليواوي لعالوي  16
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةممّثل ا بوديممي عيسى 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية مداح عبد العزيز 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية بوقرة خير الديف 19
 عف قسـ اليندسة الكيربائيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  جريوي عمي 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية  بف سميماف طارؽ  21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الري  مرزوؽ بمقاسـ 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زريق عصاـ 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مداح مصطفى 24
 مدير مخبر بحث بف الشيخ دمحم 25
 مدير مخبر بحث غضباف إسماعيل 26
 مدير مخبر بحث بدار الميمود 27
 مدير مخبر بحث حسيني عبد السالـ 28
 مسؤوؿ المكتبة سحنوف سامي 29
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  661قػػرار رقـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿو 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء  2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي  ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآلليوبناًء عم -

 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
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نية عاـ جمادى الثا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
 المسيمة.-دمحم بوضياؼ

بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي  جنة العممية لقسـ اإلعالـ اآلليتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم بوضياؼ

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في الن

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  661ػق بالقػرار رقػـ ممحػ
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دبي ىشاـ 1
 لقسـرئيس ا شترة دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بركات عبد الباسط 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مختاري رابح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عزي مخموؼ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قرنة عبد الرحيـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمروف نصر الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مرزاؽ فارس 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات  ،2022 جواف 14مؤرخ في  662قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21 بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي  -
 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48المادة تطبيقا ألحكاـ  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم
 المسيمة.-بوضياؼ

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة  :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم بوضياؼ

أحكاـ  كل فيما يخصو، بتطبيق المسيمة،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  662ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زوقي عبد الكريـمر  1
 رئيس القسـ لكحل عيسى 2
 أستاذ  بف أـ ىاني موسى 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعدي عبد الرشيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعداوي الخير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جعيجع النوي  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعمى المعتوقي 7
 ستاذ مساعد قسـ "أ"أ دليـو وىيبة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خضراوي عبد المالؾ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 14مؤرخ في  663قػػرار رقـ 
 يمةالمس-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي

 

  إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18 الموافق 1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم  -

 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع
  المسيمة.-بوضياؼ

 -دمحم بوضياؼ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ -مدير جامعة دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف و  :3المادة 
  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  14المؤرخ في  663ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي

 

 الصفػة ػباالسـ والمق الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي  قاسمي عبد القادر 1
 عميد الكمية بورحمة مصطفى 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ميني الطاىر  3
 ّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التد قاقي البشير 4
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 رئيس قسـ الرياضيات لكحل عيسى 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي شترة دمحم 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات مرزوقي عبد الكريـ 7

 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي دبي ىشاـ 8
 ستاذية عف قسـ الرياضياتممّثل األساتذة ذوي مصّف األ درييـ الذوادي 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي صياد العمري  10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عامري السعيد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوستة دمحم 12
 مدير مخبر بحث بف حميدوش نور الديف 13
 مدير مخبر بحث عشور دحماف 14
 مدير مخبر بحث اؾ عالوةىم 15
 مسؤوؿ المكتبة دراجي دمحم 16
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  664قػػرار رقـ 
 المسيمة-ؼبجامعة دمحم بوضيا لقسـ عمـو الطبيعة والحياة بكمية العمػػػـو

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18موافق ال 1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة بكمية العمػػػوـ بجامعة دمحم  -

 .2022مارس  28مة المؤّرخ في المسي -بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة بكمية العمػػػوـ بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء
 المسيمة.-بوضياؼ
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دمحم  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العمػػػوـ بجامعة :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوضياؼ

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼيكمّ  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  664ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العمػػػـو لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خضور جماؿ 1
 رئيس القسـ بونار رابح 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف ضيف الحامدي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ساري جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مرنيز نور الديف 5
 ر قسـ "ب"أستاذ محاض بف ميية رضواف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عيالـ أسامة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاجي عباس 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بسكري دمحم 9

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممي ،2022 جواف 14مؤرخ في  665قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ الفيزياء بكمية العمػػػـو
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -دمحم بوضياؼ ة العمػػػوـ بجامعةبكمي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء -

 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في 
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 ُيػقػػػػػّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القر 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 المسيمة.-بكمية العمػػػـو بجامعة دمحم بوضياؼ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء

المسيمة، -بكمية العمػػػوـ بجامعة دمحم بوضياؼ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3ادة الم
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 افأ.د عبد الباقي بف زي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  665ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-جامعة دمحم بوضياؼب الفيزياء بكمية العمػػػـو لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حرايز مناد 1
 رئيس القسـ سالمي دمحم 2
 أستاذ  بعجي نجيب 3
 أستاذ  بميزاؾ الصالح 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فراحتية سامية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف يطو سامية 6
 اذ محاضر قسـ "أ"أست نحوي عز الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تركي زوىير 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ضبابي مراد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  666قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ ػـولقسـ الكيمياء بكمية العمػػ
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422ى الثانية عاـ جماد 30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وا 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 -اؼدمحم بوضي بكمية العمػػػوـ بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء -
 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 المسيمة.-بكمية العمػػػـو بجامعة دمحم بوضياؼ ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياءالقائمة االسمي
المسيمة، -دمحم بوضياؼ بكمية العمػػػوـ بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-متعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ ل :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  666ممحػػق بالقػرار رقػـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ الكيمياء بكمية العمػػػـو لقسـ
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مموكي عز الديف 1
 رئيس القسـ خنيش عبد الحكيـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ذبيح اليادي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بولغمـ الحسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىدروؽ العمجية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دغفل النذير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نبيمة بف نبيمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  667قػػرار رقـ 

 المسيمة -بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية بكمية العمػػػـو
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
تمبر سنة سب 18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

بكمية العمػػػـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية -
 .2022مارس  28سيمة المؤّرخ في الم -بجامعة دمحم بوضياؼ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العمػػػوـ بجامعة  اء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيويةالقائمة االسمية ألعض
 المسيمة.-دمحم بوضياؼ

بكمية العمػػػـو بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية :2المادة 
 بيذا القرار. المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق-دمحم بوضياؼ

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بف زياف أ.د
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  667ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-ولوجيا والكيمياء الحيوية بكمية العمػػػوـ بجامعة دمحم بوضياؼالميكروبي لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عوف عمر 1
 رئيس القسـ رحالي عبد هللا 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف الشيخ دليمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دىيمي خديجة 4
 حاضر قسـ "ب"أستاذ م بوبكر حفصة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دىيمات عبد الوىاب 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ظريف سيف الديف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  668قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ ة بكمية العمػػػـولقسـ العمـو الفالحي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30ؤرخ في الم 274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير  2003

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

ػػـو بجامعة دمحم بكمية العمػ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية -
 .2022مارس  01المسيمة المؤّرخ في  -بوضياؼ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إل2003غشت سنة  23الموافق  1424

-بكمية العمػػػوـ بجامعة دمحم بوضياؼ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية
 المسيمة.

 -دمحم بوضياؼ بكمية العمػػػوـ بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية :2المادة 
 لقرار.المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ا

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 باقي بف زيافأ.د عبد ال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  668ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ بكمية العمػػػـوالعموـ الفالحية  لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بعة عبد الحميد 1
 رئيس القسـ شرياؼ عبد القادر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حفاؼ سامية 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميموف كريـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بداؿ دليمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العطرة زموري  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جاليمية سفياف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 14مؤرخ في  669قػػرار رقـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية العمػػػػـو

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إّف 
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

ر سنة سبتمب 18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

المسيمة المؤّرخ  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمػػػػوـ بجامعة دمحم بوضياؼ -
 .2022مارس  28في 

 

 رُيػقػػػػػرّ 
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

  المسيمة.-امعة دمحم بوضياؼتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػػػـو بج
المسيمة، وفقا لمجدوؿ -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػػػوـ بجامعة دمحم بوضياؼ :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 

  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  14المؤرخ في  669ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية العمػػػػـو
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياءرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة  بعزيز حكيـ 1
 عميد الكمية بف ساسي الطيب 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوصندؿ عبد المجيد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية والي عامر 4
 رئيس قسـ الفيزياء سالمي دمحم 5
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 رئيس قسـ الكيمياء يش عبد الحكيـخن 6
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بونار رابح 7
 رئيس قسـ العمـو الفالحية شرياؼ عبد القادر 8
 رئيس قسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية  رحالي عبد هللا 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء حراير مناد 10
 المجنة العممية لقسـ الكيمياء رئيس  مموكي عز الديف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة خضور جماؿ 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية بعة عبد الحميد  13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية عوف عمر 14
 ة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياءممّثل األساتذ بوراس عبد الكريـ 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء لعطمي نجية 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء طرشي إسماعيل 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة رباس خالؼ 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة الطاىر سماعيمي 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية قرماح حسيف 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية بف عيش غنية 21
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيويةممّثل األ ىندؿ النوي  22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سمـو منير 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يوسفي سامية 24
 مدير مخبر بحث شريفي زوليخة 25
 مدير مخبر بحث سايب سامية 26
 مدير مخبر بحث مقراني الشيخ 27
 مدير مخبر بحث العيد بف دراجي 28
 مدير مخبر بحث بميوشات حسيف 29
 مدير مخبر بحث بوجالؿ أماؿ 30
 مسؤوؿ المكتبة بف حساف صباح 31
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممي ،2022 جواف 14مؤرخ في  670قػػرار رقـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ العمـو اإلسالمية بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد م 2003

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

العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكمية العموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -
 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003نة غشت س 23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية 
 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ

ـ اإلسالمية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمو  :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم بوضياؼ

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمت

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  670ـ ممحػػق بالقػرار رقػ
 المسيمة-لقسـ العموـ اإلسالمية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوجمعة حمد 1
 ـرئيس القس الزايدي أحمد 2
 أستاذ  بف سعيد موسى 3
 أستاذ  رحماني نجية 4
 أستاذ  بمعمري أكـر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سديد بمخير 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمادي سياـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ية ألعضاء الّمجنة العمميةيحّدد القائمة االسم ،2022 جواف 14مؤرخ في  671قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ التاريخ بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .لحكومة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء ا
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  ألساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي ا -
 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ
 المسيمة.-بوضياؼ

بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوضياؼ

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14في  المؤرخ 671ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ التاريخ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف قبي عيسى 1
 رئيس القسـ بوقزولة عبد المالؾ 2
 أستاذ   السعيدقاصري دمحم 3
 أستاذ  حميدي أبو بكر الصديق 4
 أستاذ  عمراف عبد الحميد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف رحاؿ يمينة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بودرواز عبد الحميد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خير عامر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نويقة عبد الرحماف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  672قػػرار رقـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ الفمسفة بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ـ بمقتضى المرسـو الرئاسي رق -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة -
 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48اـ المادة تطبيقا ألحك المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ة دمحم بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامع القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة
 المسيمة.-بوضياؼ

بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوضياؼ

أحكاـ  لمسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيقا-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  672ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ الفمسفة

 

 فػةالص االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حميدي لخضر 1
 رئيس القسـ خشعي عبد النور 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  بوراس يوسف 3
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزبرة عبد السالـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب"  مجكدود ربيعة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بازة الحاج 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ارفيس عمي 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  673قػػرار رقـ 

 المسيمة-لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 والبحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية  -

 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 المسيمة.-واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية  :2المادة 
 ذا القرار.المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بي-واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ

 المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 بد الباقي بف زيافأ.د ع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  673ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ ـ واالتصاؿلقسـ عموـ اإلعال

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعجاؿ عفيفة 1
 رئيس القسـ غزاؿ عبد الرزاؽ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عكوشي ىدى 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حيمر سعيدة 4
 ذ محاضر قسـ "ب"أستا شادي خولة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عيسى الشيخ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سدار رابح 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية  ،2022 جواف 14مؤرخ في  674قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ العمـو اإلنسانية واالجتماعيةلقسـ عمـ االجتماع بكمية 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ية العموـ اإلنسانية واالجتماعية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكم -

 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكو 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 
 المسيمة.-دمحم بوضياؼ

اعية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتم :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم بوضياؼ
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أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية الذي يحّدد ال 2022جواف  14المؤرخ في  674 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 المسيمة-بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ عمـ االجتماع

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ تالي جماؿ 1
 رئيس القسـ بف خالد جماؿ 2
 أستاذ  عزوز عبد الناصر 3
 ذ أستا ناجح مخموؼ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  قندوز منير 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوساؽ ىجيرة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمقرمي سياـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جرار عزيزة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بسطي نور الديف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  675قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ عمـ النفس بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7وافق الم 1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  -

 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم 
 المسيمة.-بوضياؼ

ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تحّدد الق :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم بوضياؼ

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 لقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ا

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  675ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ عمـ النفس

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 لعممية لمقسـرئيس المجنة ا براخمية عبد الغني 1
 رئيس القسـ جعالب نور الديف 2
 أستاذ  عموطي عاشور 3
 أستاذ  اسماعيمي يامنة 4
 أستاذ  بعمي مصطفى 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بركات عبد الحق 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خطوط رمضاف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 14مؤرخ في  676 قػػرار رقـ

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021ة يوليو سن 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424عاـ جمادى الثانية  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   368   

 

 

بناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم و  -
 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في -بوضياؼ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ة جمادى الثاني 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم 
  المسيمة. -بوضياؼ

 -العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
  حث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2022جواف  14ي المؤرخ ف 676ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ لميش الصالح 1
 عميد الكمية لديفيحي تقي ا 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوعزيز بوبكر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مرزقالؿ إبراىيـ 4
 رئيس قسـ التاريخ بوقزولة عبد المالؾ 5
 رئيس قسـ عمـ النفس جعالب نور الديف 6
 رئيس قسـ عمـ االجتماع خالد جماؿبف  7
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ غزاؿ عبد الرزاؽ 8
 رئيس قسـ العمـو اإلسالمية الزايدي أحمد 9
 رئيس قسـ الفمسفة خشعي عبد النور 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ بف قبي عيسى 11
 عمـ النفسرئيس المجنة العممية لقسـ  براخمية عبد الغني 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع تالي جماؿ 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ  لعجاؿ عفيفة 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلسالمية بوجمعة حمد 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة حميدي لخضر 16
 اتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخممّثل األس بوضربة عمر 17
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس بوجالؿ سييمة 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس بوعالقة فاطمة الزىراء 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع بوخيط سميمة 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع فكروف السعيد 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ سيفوف باية 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ الزاوي أحمد الميدي 23
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالميةممّثل  مجيدي العربي 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية عز الديف عبد الدائـ 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة معيمبي عيسى 26
 فمسفةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ال خوضر رياض 27
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بولطيف لخضر 28
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بيبي فيصل 29
 مدير مخبر بحث رواجعية أحمد 30
 مدير مخبر بحث مقالتي عبد هللا 31
 مدير مخبر بحث رحاب مختار 32
 مدير مخبر بحث بف يمينة السعيد 33
 مدير مخبر بحث جغمولي يوسف 34
 مدير مخبر بحث اىدي الطاىرمج 35
 مدير مخبر بحث عكة زكرياء 36
 مدير مخبر بحث رحماني السعيد 37
 مدير مخبر بحث دحماني دمحم 38
 مدير مخبر بحث جدي رضواف 39
 مسؤوؿ المكتبة حميميد ايناس 40
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية  ،2022 جواف 14رخ في مؤ  677قػػرار رقـ 
 المسيمة-لقسـ عمـو التسيير بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير الت
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية  -
 .2022مارس  29المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ وعمـو التسيير

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ف المرسوـ التنفيذي رقـ م 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو 
 المسيمة.-جامعة دمحم بوضياؼب التسيير

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم بوضياؼ التسيير

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ير جامعة دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومد :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  677 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 المسيمة-بوضياؼ وعموـ التسيير بجامعة دمحم عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نوي نور الديف 1
 رئيس القسـ تمار توفيق 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عطاهللا ياسيف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غالب فاتح 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" براىيمي نادية  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بتغة صونيا 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عايب حمزة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ  ،2022 جواف 14مؤرخ في  678قػػرار رقـ 

 المسيمة- بوضياؼالعمـو االقتصادية بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422ـ جمادى الثانية عا 30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

بكمية العموـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية -
 .2022مارس  29المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ عمـو التسييروالتجارية و 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لقرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ا2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ االقتصادية والتجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ وعمـو التسيير

لتجارية بكمية العموـ االقتصادية وا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة دمحم بوضياؼ وعمـو التسيير

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  678ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لقميطي األخضر 1
 رئيس القسـ زيتوني كماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىشاـ برو 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف دقفل كماؿ  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ناجـ زينب 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عبد الرحمف لياس 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حجيرة عبد المنعـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ ،2022 جواف 14مؤرخ في  679قػػرار رقـ 
 المسيمة-العمـو المالية والمحاسبة بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26 المؤّرخ في 281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صال
بكمية العموـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة -

 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ والتجارية وعمـو التسيير
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

االقتصادية  بكمية العموـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة
 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ والتجارية وعمـو التسيير

بكمية العموـ االقتصادية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم بوضياؼ والتجارية وعمـو التسيير

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 زياف أ.د عبد الباقي بف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية  2022جواف  14مؤرخ في ال 679ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بة بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم بوضياؼالعموـ المالية والمحاس لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعراؼ فايزة 1
 رئيس القسـ قماف مصطفى 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف وارث حجيمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمراف عبد الحكيـ 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" ي صباحزروخ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نذير ياسيف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعروسي قريف زىرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمفيطح ريمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" كثير عيسى 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ ،2022 جواف 14مؤرخ في  680قػػرار رقـ 

 المسيمة-العمـو التجارية بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24ؤرخ فيالم 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 
بكمية العموـ االقتصادية والتجارية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية -

 .2022مارس  28المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ وعمـو التسيير
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ مف  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ التسيير

بكمية العموـ االقتصادية والتجارية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم بوضياؼ وعمـو التسيير

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ومدير جامعة دمحم بوضياؼ يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  680 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 المسيمة -عة دمحم بوضياؼالعموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجام لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بدار عاشور 1
 رئيس القسـ بدروني عيسى 2
 أستاذ  خبابة عبد هللا 3
 أستاذ  سعودي نجوى  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف اعمارة نصر الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" روازقي دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميموف نبيمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 14مؤرخ في  681قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير
 

 العالي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .متضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـوال 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في  المؤرخ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -

 .2022مارس  30المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

مية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لك
  المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم بوضياؼ
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المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ -ير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼيكّمف المد :3المادة 
  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  14المؤرخ في  681ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 المسيمة-جامعة دمحم بوضياؼب لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عريوة محاد 1
 عميد الكمية بمعجوز حسيف 2
 الطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة ب بيصار عبد المطمب  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زغبة طالؿ 4
 رئيس قسـ العمـو التجارية بدروني عيسى 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية زيتوني كماؿ 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير تمار توفيق 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة قماف مصطفى 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بدار عاشور 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية لقميطي األخضر 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير نوي نور الديف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة لعراؼ فائزة 12
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممثّ  بوبعاية حساف  13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ختيـ دمحم العيد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية أوصيف لخضر 15
 قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  عايد لميف 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير عز الديف عبد الرؤوؼ 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بركاتي حسيف 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة زيد أيمف 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف البار سعدبف  20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قدوش نبيل 21
 مدير مخبر بحث شريط صالح الديف 22
 مسؤوؿ المكتبة رداوي ليمى 23
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 ة االسمية ألعضاء الّمجنة العمميةيحّدد القائم ،2022 جواف 14مؤرخ في  682قػػرار رقـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أع
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 نةغشت س 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية اآلداب والمغات  مي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربيوبناًء عمى محضر انتخاب ممثّ  -

 .2022أفريل  17المسيمة المؤّرخ في -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23 الموافق 1424

بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي
 المسيمة.-بوضياؼ

بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم  األدب العربيتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة و  :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوضياؼ

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 البحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14في المؤرخ  682ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بركة ناصر 1
 رئيس القسـ بوضياؼ أحمد أميف 2
 ذ محاضر قسـ "أ"أستا ارفيس بمخير 3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" قفي مراد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جوبر عبد الحفيع 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قاني مولود 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صالحي إبراىيـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  683قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿو 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات وبناًء عم -

 .2022أفريل  17المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

انية عاـ جمادى الث 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم 
 المسيمة.-بوضياؼ

جنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم بوضياؼ

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النش

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  683ق بالقػرار رقػـ ممحػػ
 المسيمة-اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خرشي لخضر 1
 رئيس القسـ حاج لعروسي بمقاسـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زغبة ليندة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعبيدي سعاد  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قعودي فمة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نايت أعمارة غزالي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خير ابتساـ 7

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  684ػرار رقـ قػ

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442عاـ ذي القعدة  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التع
بكمية اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية -

 .2022أفريل  17المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03يذي رقـ مف المرسوـ التنف 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية
 المسيمة.-دمحم بوضياؼ

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية :2ادة الم
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم بوضياؼ
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أحكاـ  تطبيقالمسيمة، كل فيما يخصو، ب-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  684ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة -اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ئيس المجنة العممية لمقسـر  سنوسي دمحم 1
 رئيس القسـ صابر دمحم الجموعي 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قفي دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمودي بوبكر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بونعاس شوقي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رباحي خولة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعجيني مسعودة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 14مؤرخ في  685قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية اآلداب والمغات
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442لقعدة عاـ ذي ا 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
المسيمة  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ -

 .2022أفريل  17المؤّرخ في 
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية  24خ في المؤر  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

  المسيمة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ
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المسيمة، وفقا -لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ: 3المادة 
  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  14المؤرخ في  685ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية اآلداب والمغات

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي  جادي عمر 1
 يةعميد الكم بف لقريشي عمار 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ىني لخضر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سميتاف كماؿ 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بوضياؼ أحمد أميف 5
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية حاج لعروسي بمقاسـ 6
 رئيس قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية  صابر دمحم الجموعي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بركة ناصر 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية خرشي لخضر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية سنوسي دمحم 10
 المغة واألدب العربي ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـممثّ  مجناح كماؿ 11
 اآلداب والمغة الفرنسية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ سوامس أميرة 12
 اآلداب والمغة الفرنسية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ زبيري عبد الكريـ 13
 اآلداب والمغة اإلنجميزية ي مصّف األستاذية عف قسـممّثل األساتذة ذو  بوازيد الطيب 14
 اآلداب والمغة اإلنجميزية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ مييوبي حورية 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خمف هللا عبد الرشيد 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زعيتري دمحم 17
 مدير مخبر بحث غيموس صالح 18
 مدير مخبر بحث بوطابع العمري  19
 مدير مخبر بحث بوخالفة فتحي 20
 مسؤوؿ المكتبة قادري عالوة 21

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ،2022 جواف 14مؤرخ في  686قػػرار رقـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ الحقوؽ والعمـو السياسية لقسـ الحقوؽ بكمية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيم 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والعموـ السياسية بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ  -

 .2022مارس  29المسيمة المؤّرخ في -دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذ2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم 
 المسيمة.-بوضياؼ

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المسيمة، وفقا -بوضياؼ

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 حث العمميوزير التعميـ العالي والب

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2022جواف  14المؤرخ في  686ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ  الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية قسـل

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ضريفي نادية 1
 رئيس القسـ ميدي رضا 2
 أستاذ  بمواضح الطيب 3
 أستاذ  دحية عبد المطيف 4
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 أستاذ  قسمية دمحم 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  حمريط عبد الغني 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمارة عمارة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قاوي السعيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فيشوش سعد 9

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لعمميةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة ا ،2022 جواف 14مؤرخ في  687قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لقسـ العمـو السياسية بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  العممية لقسـ العموـ السياسيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2022مارس  29المسيمة المؤّرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
 المسيمة.-دمحم بوضياؼ

مية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة بك تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية :2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم بوضياؼ

أحكاـ  المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية  2022جواف  14المؤرخ في  687ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ العمـو السياسية بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ىوادؼ عبد هللا 1
 رئيس القسـ خوني يوسف 2
 أستاذ  عرجوف شوقي 3
 أستاذ  ابرادشة فريد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فالؾ نور الديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعناف ليندة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عروس ميمود 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعض ،2022 جواف 14مؤرخ في  688قػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمي -

 .2022مارس  29المسيمة المؤّرخ في  -بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ر أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكو 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم بوضياؼ
  المسيمة.

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم بوضياؼ :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.المسيمة، وفقا لمجدوؿ 
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المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 مميوزير التعميـ العالي والبحث الع
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  14المؤرخ في  688ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ قوؽ والعمـو السياسيةلكمية الح
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  لجمط فواز 1
 عميد الكمية خضري حمزة 2
 ةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمب يحياوي حمزة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زبدة نور الديف 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  ميدي رضا 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية خوني يوسف 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  ضريفي نادية 7
 يةرئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياس ىوادؼ عبد هللا 8
 الحقوؽ  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ والي عبد المطيف 9
 العمـو السياسية  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ غربي عزوز 10
 العمـو السياسية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عشور سميـ 11
 ساعديفممّثل عف األساتذة الم لعمارة عبد الرزاؽ 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يرمش مراد 13
 مدير مخبر بحث بركات دمحم 14
 مدير مخبر بحث دخاف نور الديف 15
 مسؤوؿ المكتبة جميات غنية 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي سمية ألعضاءيحدد القائمة اال ،2022 جواف 14مؤرخ في  689قػػرار رقـ 

 المسيمة-دمحم بوضياؼ بجامعة تسيير التقنيات الحضرية لمعيد
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ  2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية  بجامعة دمحم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس الع -
 .2022أفريل  04المسيمة المؤرخ في  -بوضياؼ

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذك2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية  بجامعة دمحم بوضياؼ
 المسيمة.

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية  بجامعة دمحم بوضياؼ :2المادة 
 .الممحق بيذا القرارالمسيمة، وفقا لمجدوؿ 

المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بف زياف أ.د
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  14المؤرخ في  689ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 المسيمة-دمحم بوضياؼ نيات الحضرية بجامعةلمعيد تسيير التق

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ تسيير المدينة فموسية لحسف 1
 مدير المعيد ميمي دمحم 2
 مبةمدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالط بف خالد الحاج 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أوذينة فاتح 4
 رئيس قسـ تسيير المدينة عراب وليد 5
 رئيس قسـ ىندسة حضرية بمخير إسماعيل 6
 ىندسة حضرية عف قسـممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  طباؿ نادية 7
 تسيير المدينة عف قسـي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة ذو  مزراؽ حدة 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عالؿ أحمد 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فايد البشير 10
 مدير مخبر بحث رجـ عمي 11
 مدير مخبر بحث خمف هللا بوجمعة 12
 مسؤوؿ المكتبة عزيزي حميـ 13

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2022 جواف 14مؤرخ في  690قػػرار رقـ 
 المسيمة-دمحم بوضياؼ بجامعة عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمعيد

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالح
 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية -

 .2022مارس  29المسيمة المؤرخ في  -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ مف المرسوـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة دمحم 
 المسيمة.-بوضياؼ

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  :2ة الماد
 .المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار -دمحم بوضياؼ

ىذا المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  14المؤرخ في  690ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 المسيمة-دمحم بوضياؼ بجامعة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 معيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضيرئيس المجمس العممي لم ديممي دمحم 1
 مدير المعيد يعقوبي فاتح 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حمالوي عامر 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كرميش عبد المالؾ فريد 4
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 رئيس قسـ التدريب الرياضي ي عبد الياديحريز  5
 رئيس قسـ التربية البدنية والرياضية بركاتي نصر الديف 6
 رئيس قسـ النشاط البدني والرياضي المكيف بمخير عبد القادر 7
 رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي مرنيز أسامة 8
 رئيس قسـ اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي مرشيش خالد 9
 التربية البدنية والرياضية عف قسـممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  ماني نور الديفسمي 10
 التربية البدنية والرياضية عف قسـممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  بف دقفل رشيد 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط البدني والرياضي المكيف خالدي مراد 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط البدني والرياضي المكيف نطاح كماؿ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي سالـ العياشي 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي بريكي الطاىر 15
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضيممثّ  شريف حمزة 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي  براىيمي عيسى 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي بف البار السعيد 18
 ف األساتذة المساعديفممّثل ع تكركارت فيصل 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمادو بشير 20
 مدير مخبر بحث زحاؼ دمحم 21
 مدير مخبر بحث بوخرص رمضاف 22
 مدير مخبر بحث جالؿ صالح الديف 23
 مسؤوؿ المكتبة مشري عبمة 24
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 14مؤرخ في  691ـ قػػرار رق
 المسيمة-لجامعة دمحم بوضياؼ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .حكومة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء ال
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ماي  05 المسيمة المؤّرخ في -ساتذة بالمجمس العممي لجامعة دمحم بوضياؼوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -

2022. 
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 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424

 المسيمة.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بوضياؼ
المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بوضياؼ :2المادة 

 القرار.
المسيمة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -معة دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جا :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  14المؤرخ في  691ممحػػق بالقػرار رقػـ 

 المسيمة-دمحم بوضياؼ لجامعة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 لمجمس العممي لمجامعةمدير الجامعة، رئيس ا بداري كماؿ 1
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  بوقرة رابح 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي بودراح إبراىيـ 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية بف واضح الياشمي  4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو بوطبة ىيندة 5
 آلليعميد كمية الرياضيات واإلعالـ ا بورحمة مصطفى 6
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بمعجوز حسيف 7
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية يحي تقي الديف 8
 عميد كمية اآلداب والمغات بف لقريشي عمار 9
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية خضري حمزة 10
 عميد كمية العمـو بف ساسي الطيب 11
 عميد كمية التكنولوجيا بف حميدة دمحم 12
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية يعقوبي فاتح 13
 مدير معيد تسيير التقنيات الحضرية ميمي دمحم 14
 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي قاسمي عبد القادر 15
 لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي  عريوة محاد 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لميش صالح 17
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات خموؼ مفتاح 18



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   389   

 

 

 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لجمط فواز 19
 مجمس العممي لكمية العمـورئيس ال بعزيز حكيـ 20
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا جراد عبد القادر 21
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ديممي دمحم 22
 رئيس المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية فموسية لحسف 23
 ي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذو  مير أحمد 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عسمي نور الديف 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي طالب عبد الحميد 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي قادري السعيد 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بيـر كماؿ 28
 اعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتم مكفس عبد المالؾ 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات عميوي عمر 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات ختيـ عزوز 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية رداوي مراد 32
 ذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممّثل األسات مسعودي ىشاـ 33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو سي عبد هللا معيوؼ 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو ميمش فاتح 35
 اممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجي بمخيري صالح 36
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا محروؽ عبد الحفيع 37
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية خضار خالد 38
 البدنية والرياضية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات فايد عبد الرزاؽ 39
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تسيير التقنيات الحضرية مجاج طارؽ  40
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميرة وليد 41
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بيبي فيصل 42
 تبسة -أستاذ بجامعة العربي التبسي جدي شوقي 43
 1سطيف -فرحات عباسأستاذ بجامعة  صالحي صالح 44
 مسؤوؿ المكتبة المركزية حريزي عمر 45
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جواف  14مػؤرخ فػي  35رقػـ قػػرار 
 ناوةتيزي وزوحس لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   390   

 

 

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية

، 2021يوليو سنة  7ق المواف 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ يتضمف

 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
دمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات ، المتضمف إنشاء مديريات الخ2004ديسمبر سنة  22في 

 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2022مارس سنة  13نظػػًػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

 مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو حسناوة.
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو حسناوة. تجدد تشكيمة المػادة األولى:
 أسماؤىـ: تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية :2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 مقدـ رمضاف -03 إغموراسف عمار -02 سمحاوي سمير -01
 أونوح يوسف -06 دريوش جماؿ -05 ف أحمد عيسىب -04
 برشيش سميماف -09 مزياف بوعالـ  -08 كراد مولود -07

 

 األعضاء اإلضافيوف:  
 فرحاوي عمار -03 عجوط جماؿ -02 أعويش رشيد -01

 

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
الجامعية تيزي وزو حسناوة، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة يكمف السيػد مدير الخدمات  :4المػػػػػادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
                 

 

 2022جواف  14حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية

 فريد بوزيد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جواف  14مػؤرخ فػي  36رقػـ قػػرار 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية الوادي 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427اـ جمادى الثانيػة ع 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ يتضمف
 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21ي المؤرخ ف 84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .حث العمميالمحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والب
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

، المتضمف تزكية أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2022أفريل سنة  28ؤرخ في نظػػًػػػرا لممحضر الم -
 .مديرية الخدمات الجامعية الوادي

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2022ماي سنة  05نظػػًػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 .مديرية الخدمات الجامعية الوادي

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الوادي. دة األولى:المػا
 اآلتية أسماؤىـ: تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء :2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 عازب الشيخ عبد الكامل -03 عيده طو -02 شوشاني دمحم المولدي -01
 بوقطاية فاطمة الزىرة -06 ة بالقاسـمحد -05 كنيوة بوبكر -04
 عبد القادر بف موسى  -07

 األعضاء اإلضافيوف:  
 عالىـ تقي الديف -02 موساوي بالقاسـ -01
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 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المادة 
ة الوادي، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعي :4المادة 

 العالي والبحث العممي.
 
 

 2022جواف  14حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية

 فريد بوزيد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جواف  14مػؤرخ فػي  37رقػـ رار قػػ
 البميدة لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 1995رس سنة ما 22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

           .والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17ار الوزاري المشترؾ المؤرخ في بمقتضى القر  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2022فيفري سنة  22نظػػًػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية البميدة.

 ُيػقػػػػػّرر
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البميدة. المػادة األولى:

 اؤىـ:تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسم :2المػػػػػادة 
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 األعضاء الدائموف: 
 عروسي فاطمة -03 عيسات أعمر -02 شعباف خالد -01
 صواف فريد -06 بف حمزي أحمد -05 دعاس عطاء هللا -04
 مازوف رفيق -09 كحيل جياد  -08 حاجي وليد -07

 

 األعضاء اإلضافيوف:  
 بويمس عمي -02 مداني زىية -01

 

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03لمدة ثالث ) تسري عيدة ىذه المجنة :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية البميدة، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ  :4المػػػػػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2022جواف  14حرر بالجزائر في 

 بحث العمميع/وزير التعميـ العالي وال
 مدير الموارد البشرية

 فريد بوزيد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف حل وتجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2022جواف 15مؤرخ في  38رقـ قػػرار 
 لدى جامعة سيدي بمعباس

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06ألمر رقـ بمقتضى ا -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ويػػميالمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تم
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مة، المعدؿيتضمف تعييف أعضاء الحكو 
، المتضمف إنشاء جامعػة سيدي 1989أوت سنة  01المؤرخ في  141-89بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .بمعباس، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .لبحث العمميالمحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي وا
، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية  لدى 2021ماي سنة  09المؤرخ في  34نظػػػػًػرا  لمقرار رقـ  -

 .جامعة سيدي بمعباس
الخدمات  المتضمف طمب حل لجنة 2022مارس  20المؤرخة في  247لإلرساؿ مدير الجامعة رقـ نظػػػػًػرا   -

 .عباس وذلؾ بعد اإلستقالة الجماعية ألعضاء لجنة الخدمات االجتماعيةاالجتماعية لدى جامعة سيدي بم
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، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2022أفريل سنة  12نظػػػػًػرا لممحضر المؤرخ في  -
 جامعة سيدي بمعباس.

ديد تشكيمة لجنة الخدمات المتضمف طمب تج 2022جواف سنة  13نظػػػػًػرا  لإلرساؿ مدير الجامعة المؤرخ في  -
 .االجتماعية

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 .2022مارس  22تحل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة سيدي بمعباس إبتداء مف تاريخ  المػادة األولى:
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة سيدي بمعباس.: 2المػادة 
 ة مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعي :3المػادة 

 األعضاء الدائموف:
 عبيد مصطفى -03 بمقادي جياللي -02 بالسيني دمحم -01
 ميجباري ع -06 بوراسي حاج عبد عظيـ -05 عباد نبيمة -04
 فاسي بف عتو -09 بومميؾ رضا -08 رابحي عباس أبوبكر -07

 

 األعضاء اإلضافيوف :
 إدريس عمي -03 الي بمقاسـلعج -02 بف عوف عباس خاليد -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :4المػادة 
يكمف السيػد مدير جامعة سيدي بمعباس بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ  :5المػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2022جواف  14لجزائر في حرر با

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية

 فريد بوزيد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2021فيفري  22مؤرخ في  199قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022 جواف 18مؤرخ في  692قػػرار رقـ 

 مركز البحث في البيئة ألعضاء مجمس إدارةيحدد القائمة اإلسمية 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28 المؤرخ في 396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
 منو. 13

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحد
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 2018أكتوبر سنة  17الموافق  1440صفر عاـ  8المؤرخ في  264-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 4السيما المادة  والمتضمف إنشاء مركز البحث في البيئة،

مركز  ة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةيحدد القائم الذي 2021فيفري  22مؤرخ في ال 199قػػرار رقـ ال وبمقتضى -
 ، المعدؿ والمتمـ.البحث في البيئة

 ُيػقػػػػػّرر
 

والمذكور والمتمـ،   ، المعدؿ2021فيفري  22مؤرخ في ال 199قػػرار رقـ التعدؿ المادة األولى مف  المادة األولى:
 كما يمي: وتحرر أعاله

 تغيير(.................................. المادة األولى: .............................)بدوف  
 كما يمي: مركز البحث في البيئة حدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةت
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 .الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا ة، ممثمآيت يحي غيدوش كميمةالسيد  -
 .عف الوزير المكمف بالمالية ، ممثلبولحديد عبد الوىابالسيد  -
 .السيد بوجادي نجيب، ممثل عف وزير الدفاع الوطني -
 .السيدة تواتي سعيدة، ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية -
 .، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبيئةمكاحمية سميرالسيد  -
 .لمكمف بالصناعةالسيد بالدىاف سفياف، ممثل عف الوزير ا -
 .والمناجـ السيد عاشوري دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة -
 .واألمف المائي السيدة العابد أماؿ، ممثمة عف الوزير المكمف بالموارد المائية -
 .السيدة قريشي مميكة فضيمة زوجة حمانة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية -
 زوجة بدر الديف، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة. السيدة بف يحي سعيدة -
 السيدة طباخة فوزية زوجة بف عزيزة، ممثمة عف الوزير المكمف باالنتقاؿ الطاقوي والطاقات المتجددة. -
 السيد بوكزية عز الديف، ممثل الوزير المكمف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية. -

 .........................."....لباقي بدوف تغيير...............وا.............."............
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2022 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 18مؤرخ في  693قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في اإلعالـ اآللي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
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 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الجامعة. ـ اآللي إلى مدرسة خارجوالمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعال

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة القانوف األساسي النموذجي لممدالذي يحدد 

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة الوطنية العميا في اإلعالـ اآللي، المعدؿ.

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

أعاله،  ر، المعدؿ، والمذكو 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982لقرار رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق با المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جواف 18 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 بف زياف أ.د عبد الباقي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم ئيسار  أكرتش جماؿ الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودي عبدهللا -
 الوطنية ممثل الوزير المكمف بالتربية عضو عمارة غالـ -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو رشيد عبد المطيف  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري كمفة بالممثمة السمطة الم عضو قندوزي جازية -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو أدرغاؿ عبدالقادر -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو عمواني اكـر -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو بمعيفة فؤاد -
 ت السمكية والالسمكيةمواصالممثل الوزير المكمف بالبريد وال عضو لحاـ مولود  -
 بالفالحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكمف عضو تيفوري أدمحم  -

 

 ."...........................................والباقي بدوف تغيير ......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا ،2022 جواف 18مؤرخ في  694ػػرار رقـ ق
 1لدى جامعة  سطيف 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .الحكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء 
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي 2003
 .منو

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدى  2012أكتوبر  31المؤرخ في  406ر رقـ وبمقتضى القرا -
 .المتمـ ،1جامعة سطيف

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد معدؿ والمتمـ، ال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدى جامعة سطيف
في الجدوؿ الممحق بيذا  1تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدى جامعة سطيف :2الػػػمػادة 

 القرار.
 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرا :3الػػػػمادة 

                                              

 2022 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا  2022جواف  18المؤرخ في  694 رقـ ممحق بالقرار 
 1لدى جامعة سطيف

  

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا حب الحمص فريد -
 العممي لمكمية رئيس المجمس بف عنيبة دمحم الطاىر -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا بف عمراني حساف  -
 رئيس قسـ اإللكتروتقنية بوعافية عبد الوىاب  -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق شبيرة فخري  -
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 رئيس قسـ اإللكترونيؾ زبيري شمس الديف  -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية قاروش عبد الحميد  -
 خبر بحثمديرة م فودية مميكة  -
 مدير مخبر بحث بف عاشور جعفر  -
 مدير مخبر بحث حداوي نصر الديف  -
 مدير مخبر بحث شافعي نجيب  -
 مدير مخبر بحث بف دمحم خير  -
 مدير مخبر بحث بوزيت نصر الديف  -
 مدير مخبر بحث خابر فريد  -
 مدير مخبر بحث زواوي أحمد  -
 مدير مخبر بحث واري كماؿ  -
 خبر بحثمديرة م معوش نعيمة  -
 مدير مخبر بحث كريـ فاتح  -
 مدير مخبر بحث رحماني لزىر  -
 مدير مخبر بحث قالؿ مسعود -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا بكار حساف  -
 اسي في التكنولوجياممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األس شحمانة نادية  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ بوروبة نصر الديف  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ   سمش الديف سامية  -
 نية  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتق شعوي عبد المجيد  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقنية    نوري حمو  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق شيباف لمنور  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق زاىر كريمة  -
 منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنيةممثل  مقراني العربي  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية   ىباش كماؿ  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بودوخة ساعد  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف زقادي رامي  -
 منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل حمزاوي خميل  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سبوعي حساف  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا بف زرواؿ رمزي  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإللكترونيؾ زاوي فيصل  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإللكتروتقنية   ناف بدراف ش -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ ىندسة الطرائق   لعماري عبد المومف  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية  طواىر مصطفى العيد  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   399   

 

 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 جواف 19مؤرخ في  695ـ قػػرار رق
 المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فمتضموال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة.
مة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائ :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس ـ بف يعيش عبد الكري -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو طاىري المسعود -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بطاؿ دمحم الطيب -
  مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو سعادنة الصادؽ -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري سمطة المكمفة بالممثل ال عضو عفيصة عبد الرزاؽ -
 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو حروز عبد العزيز -
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 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 األساتذة ممثل منتخب عف سمؾ عضو بمواضح رابح -
 األساتذة ممثل منتخب عف سمؾ عضو بمواضح حسيف -
 تخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "أ"ممثل من عضو شارؼ الطاىر -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "أ" عضو بف داود دمحم لميف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو شبيرة حمزة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو بمبوؿ عيسى -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتف الموظفيف اإلممثل منتخب ع عضو حدباوي عمر -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عبد الرحيـ خميل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عزوز أيوب صابر  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو  بوريح دمحم إلياس -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 جواف 19مؤرخ في  696قػػرار رقـ 
 المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ومن 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 جي بسكيكدة.مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولو 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة طبقا  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 19 فيحرر بالجزائر 
 يـ العالي والبحث العمميوزير التعم

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة
 ينوف:األعضاء المع -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا العقوف صالح -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو نواصرية نعيمة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو العيفة بمقاسـ -
 ـ المينييفكمف بالتكويف والتعميممثمة الوزير الم عضو طالبي فتيحة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو بوطربوشة حميد -
 بالصناعةممثل الوزير المكمف  عضو زحنيت دمحم عدناف -

 

 األعضاء المنتخبوف   -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو بف جفاؿ حساف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة وعض خريف نصرالديف عبد المالؾ -
 المحاضريف لقسـ "أ" ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو خمفاوي فيصل -
 المحاضريف لقسـ "أ" ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو كرايـ خير الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف لقسـ "أ" عضو مرياف ابراىيـ -
 مؾ األساتذة المساعديف لقسـ "أ"ممثل منتخب عف س عضو بوداود فيصل -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف وريدة حمزة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو خميس ليندة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو نجمة عالء الديف  -
 تخب عف الطمبةممثل من عضو رحماني دمحم األميف -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد تواريخ اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة ،2022 جواف 19مؤرخ في  697قػػرار رقـ 
 .2022-2021 بعنواف السنة الجامعية 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 1971أوت سنة  25الموافػق في  1391 عاـ رجب 4المؤّرخ فػي  215-71لرئاسي رقـ المرسوـ ا بمقتضى -

 .والذي يتضمف تنظيـ الدروس الطبية، المعدؿ والمتمـ
 2021يوليو سنة  7الموافػق  1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ فػي  21-281المرسوـ الرئاسي رقػـ  بمقتضى -

 .ؿوالذي يتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزيو 
الطبية  الذي يحدد شروط التكويف بالدراساتو  2001يوليو سنة  18المؤرخ في  594وبموجب القرار رقـ  -

 .ؿ والمتمـالخاصة، المعد
لمتضمف كيفيات تنظيـ الدراسات في طور او  2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137بموجب القرار رقـ و  -

 التكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة وتقييميا والتدرج فييا.
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 ُيػقػػػػػّرر
 

ور أعاله، ال سيما المادتيف ، المذك2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
منو، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تواريخ إجراء اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة،  13و 10

 .2022-2021بعنواف السنة الجامعية 
 تحدد تواريخ إجراء اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة كما يأتي: :2المادة 

 2022أكتوبر سنة  27غاية إلى  15: مف الدورة العادية. 
 2022نوفمبر سنة  30إلى غاية  19: مف الدورة اإلستدراكية. 

، 1، تيزي وزو، البميدة1يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف والسادة رؤساء الجامعات الجزائر :3المادة 
يدي بمعباس، بشار ، تممساف، س1، عنابة، ورقمة، وىراف2، باتنة1، سطيف3األغواط، قسنطينة، بجاية

ومستغانـ، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسميػة لوزارة الّتعمػػيـ العػالي والبحث 
 .العممػي

 2022 جواف 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد تواريخ مسابقات ،2022 جواف 19مؤرخ في  698قػػرار رقـ 
 2022ديسمبر االلتحاؽ بالدراسات الطبية الخاصة )اإلقامة( دورة 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7 الموافػق 1442 ذي القعدة عاـ 26المؤّرخ فػي  21-281المرسوـ الرئاسي رقػـ  بمقتضى -

 .والذي يتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
والذي يحدد شروط التكويف بالدراسات الطبية  2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594وبمقتضى القرار رقـ  -

 الخاصة، المعدؿ والمتمـ.
 ُيػقػػػػػّرر

 

، المعدؿ والمتمـ 2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594مف القرار رقـ  2طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
اسات الطبية الخاصة والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تواريخ المسابقات لاللتحاؽ بالدر 

 )اإلقامة( بالنسبة لمكميات التالية:
 1كمية الطب بجامعة الجزائر. 
 كمية الطب بجامعة تيزي وزو. 
 1كمية الطب البميدة. 
 كمية الطب بجامعة بجاية. 
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 كمية الطب بجامعة األغواط. 
 3كمية الطب بجامعة بقسنطينة. 
 1كمية الطب بجامعة سطيف. 
 2كمية الطب بجامعة باتنة. 
 مية الطب بجامعة عنابةك. 
 كمية الطب بجامعة ورقمة. 
 1كمية الطب بجامعة وىراف. 
 كمية الطب بجامعة تممساف. 
 كمية الطب بجامعة سيدي بمعباس. 
 كمية الطب بجامعة بشار. 
 .كمية الطب بجامعة مستغانـ 

 كما يمي:تحدد تواريخ المسابقات بالنسبة لمكميات المذكورة في المادة األولى أعاله  :2المادة 
  2022 ديسمبر 10مسابقة الطب: يـو. 
  2022 ديسمبر 13مسابقة الصيدلة وطب األسناف: يـو. 

يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومديرو مؤسسات التعميـ العالي المذكورة أعاله، كل  :3المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.خصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتيفيما 

 

 2022 جواف 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إمتحانات شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة ،2022 جواف 19مؤرخ في  699قػػرار رقـ 
 الّطب والّصيدلة وطب األسناف  في

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .المتضّمف إنشاء شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة 1971ديسمبر  3المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -
 2021جويمية سنة  7، الموافق 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  ، المعدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
المتضّمف قانوف المقيـ في العمـو  2011جويمية سنة  3المؤرخ في  236-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الطبية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر الّتعميـ العالي والبحث العمميالحيات وزياّلذي يحّدد ص
والمتضّمف تنظيـ الّدراسات والتقييـ والّتدرج في  1989 فيفري سنة 25المؤرخ في  40وبموجب القرار رقـ  -

 .الّدراسات الّطبية الخّاصة
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 والمتضّمف تنظيـ طور الّتكويف لنيل شيادة 2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -
 .الّدراسات الّطبية الخاّصة ويحّدد كميفّيات تقييميا والّتدرج فييا

 11المؤرخ في  1747، يعدؿ ويتمـ القرار رقـ 2017جويمية  سنة  03المؤرخ في  767وبموجب القرار رقـ  -
بية ، اّلذي يحّدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجية الجيوية لمتخّصصات في العموـ الطّ 2016ديسمبر سنة 

 .، وسيرىاوالمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخّصصات في العموـ الّطبية
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

الصيدلة راسات الّطبية الخاصة في الطب و ييدؼ ىذا القرار إلى تحّديد تواريخ إمتحانات شيادة الدّ  :المادة األولى
  كما يأتي: وطب األسناف

  2023يناير  25إلى غاية  14الدورة العادية مف 
 2023فبراير  28إلى غاية  18اإلستدراكية مف  الدورة. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جواف 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العمـو  ،2022 جواف 20مؤرخ في  700قػػرار رقـ 

 لدى المركز الجامعي ببريكة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿو 
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 30الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2016مايو سنة  23الموافق  1437شعباف  عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء المركز الجامعي ببريكة، المعدؿ والمتمـ.
 .2022أفريل  17ر إجتماع لجنة إعادة الييكمة المنعقد بتاريخ بناء عمى محض -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  30تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

عيد ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لم2005غشت سنة  16الموافق 
 العمـو لدى المركز الجامعي ببريكة.
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 األقساـ التالية:-المركز الجامعي ببريكة-ينشأ لدى معيد العموـ  : 2المادة 
 ،قسـ الرياضيات 
 .قسـ االعالـ اآللى 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومديرة المركز الجامعي ببريكة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار

 2022 جواف 20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة االسمية ألعضاء مجمس إدارةيحدد القائم ،2022 جواف 20مؤرخ في  701قػػرار رقـ 
 مركز البحث في العمـو الصيدالنية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

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

 2018أكتوبر سنة  9الموافق  1440محـر عاـ  29المؤرخ في  245-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 4والمتضمف إنشاء مركز البحث في العمـو الصيدالنية، السيما المادة 

 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى: 
والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 مركز البحث في العمـو الصيدالنية، كما يمي:
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 .الي والبحث العممي، رئيساغيدوش كميمة، ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالسيدة آيت يحيى  -
 .ممثل عف الوزير المكمف بالمالية السيد حماني عماد، -
 .ياء، ممثل عف وزير الدفاع الوطنيالسيد قابة زكر  -
 .، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحةالسيدة منصوري ىادية -
 .مكمف بالصناعةممثل عف الوزير ال السيد صحراوي بشير، -
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 .لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةالسيدة قريشي مميكة فضيمة زوجة حمانة، ممثمة عف الوزير ا -
 .الوزير المكمف بالشباب والرياضة السيد صايفي ياسيف، ممثل عف -
 .ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبيئةالسيد بوطريق أرزقي،  -
 وير التكنولوجي :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتط 

 السيدة أيت أودية ختيمة. -
 - :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط 

 .مجمع صيداؿ السيدة خراب فرياؿ، -
 .بيوفاـر السيدة بف شيخ الحسيف ثريا، -

              

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2022 جواف 20 فير حرر بالجزائ

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز ،2022 جواف 20مؤرخ في  702قػػرار رقـ 

 البحث في الفالحة الرعوية
 

 عميـ العالي والبحث العممي،إّف وزير الت
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
  .منو 13المادة 

، 2019سنة  أبريل 29الموافق  1440شعباف عاـ  23المؤرخ في  144-19مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -
 .منو 4والمتضمف إنشاء مركز البحث في الفالحة الرعوية، السيما المادة 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

الحجة عاـ  ذي 28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 مركز البحث في الفالحة الرعوية، كما يمي:
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 .السيد تساليت جياللي، ممثل عف الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا -
 .عمري الحاج، ممثل عف الوزير المكمف بالماليةالسيد  -



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   407   

 

 

 .السيد زيدور دمحم، ممثل عف وزير الدفاع الوطني -
 .السيد العابد دمحم العربي، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية -
 .السيد أمجكوح مصطفى، ممثل عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية -
 لسيد خميفة دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات،ا -
 .السيد عطوي صالح، ممثل عف الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي -
 .السيد بخوش الحاج، ممثل عف الوزير المكمف بالصحة -
 .السيد بولحية ياسيف، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبيئة -
 .مثل عف المحافظة السامية لتطوير السيوبالسيد حمواف رشيد، م -

 

 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 السيدة أيت أودية ختيمة. -

 

 :بالنسبة لسمؾ الباحثيف 
 السيد بف بادر حبيب، -
 السيد ويندينو دمحم األميف. -

 

 : بالنسبة لمستخدمي دعـ البحث 
 السيد أوقيس العيش. -

 

  يف: األعضاء اآلخر 
 .السيد  حاكـ أحسف/ مدير المركز -
 .السيد بمحواجب فتحي عبد الطيف/ رئيس المجمس العممي -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2022 جواف 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2022 جواف 20مؤرخ في  703قػػرار رقـ 

 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ة عاـ ذي القعد 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  214-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية لمطب البيطري الى مدرسة خارج الجامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 24ميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة الع

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 العميا لمبيطرة.  مجمس إدارة المدرسة الوطنية
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 20 فيحرر بالجزائر 
 بحث العمميوزير التعميـ العالي وال

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بزينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودي عبد هللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو الخير سماح -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو طويل عبد القادر  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري مة السمطة المكمفة بالممث عضو وىراني دليمة -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو فيالة عبد القادر  -
 ير المكمف بالصناعةممثل الوز  عضو يعمى فيصل -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو قدور ىاشيمي كريـ -

 

    األعضاء المنتخبوف: -2
 لييئةا الصفة االسـ والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو بوخرص كريمة ثمينة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو ميموف نورة -
 المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو صحراوي ليندة -
 المحاضريف قسـ "أ" ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو سوامس سمير -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتعف الموظفيف اإل ممثل منتخب عضو بوقارة يوسف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو بشار حنيفة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بسطانجي رياف ينيس -
 عف الطمبة ممثمة منتخبة عضو يخمف سيريف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة   ،2022 جواف 20مؤرخ في  704قػػرار رقـ 
 المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فلمتضموا
 2008أبريل  سنة  9الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  3المؤرخ في  116-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 5والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعدؿ و المتمـ،السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24لمادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما ا
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 اجمنت.مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممن
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جواف 20 فيحرر بالجزائر 
 ميوزير التعميـ العالي والبحث العم
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا مختار  مزراؽ -
 ر المكمف بالماليةممثل الوزي عضو صايبي سمير -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو عياد أحمد  -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير الم عضو حرفوش زىية -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري مفة بالممثل السمطة المك عضو فشيت أبو بكر -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو مالخسو حمزة -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو ساقو عبد الكريـ -
 بالنقل ممثمة الوزير المكمف عضو عمارة رشيدة -
 السياحة والصناعة التقميديةممثمة الوزير المكمف ب عضو زاغ اسيا -
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 ممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات عضو محمودعبد العزيز  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بايو عمر  -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو ماجور نورة -
 ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي عضو حموش حسينة -
 بريد والمواصالت السمكية والالسمكيةممثمة الوزير المكمف بال عضو طالب نادية -
 ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو بميواف نشيدة -
 ممثل الوكالة الوطنية لمنفايات عضو كريـ وماف -
 ع الجزائري لمناشطيف في الرقمياتممثل التجم عضو بشير تاج الديف  -

 

 األعضاء المنتخبوف:   -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو فروخي أميف -
 األساتذة ممثل منتخب عف سمؾ عضو زروتي مسعود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو مزعاش اليزيد -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو بودبزة جييدة -
 التقنييف وعماؿ الخدماتإلدارييف و ممثمة منتخبة عف الموظفيف ا عضو قاسي وىيبة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عزوز بالؿ -
 عف الطمبة ممثمة منتخبة عضو قوقاـ أسماء -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قميدي ياسيف -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

            يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة   2022جواف  21مػؤرخ فػي  39ـ قػػرار رقػ
 عنابة -لػػدى مركز البحث في البيئة  

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

      .اإلجتماعية الخدماتالمتعمق بتسيير 
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2018أكتوبر سنة  17الموافق  1440صفر عاـ  8المؤرخ في  264-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء مركز البحث في البيئة
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شكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػات ، المتضمف الت2022أفريل سنة  12نظػػػػًػرا لممحضر المؤرخ في  -
 اإلجتماعية لدى مركز البحث في البيئة بعنابة.

 ُيػقػػػػػّرر
 البحث في البيئة بعنابة. تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مركز المػادة األولى:

 تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 
 ف:األعضاء الدائمو

 بولعراس صونية -03 كيمور دمحم الطاىر -02  يار غوالـط -01
 امكراز )ـ( فريسو نجاة -05 دليح سميمة -04

 

 األعضاء اإلضافيوف :
 برني سياـ -02 عباسي حاج أحمد -01

 

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مدير مركز البحث في البيئة بعنابة بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية : 4ػػػادة المػػ

 لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 
 

 2022 جواف 21حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جواف  21مػؤرخ فػي  40رقػـ قػػرار 

 لػدى جامعة الطارؼ
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

         .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 ، المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،2012جواف سنة  04رخ في المؤ  242-12بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى ، المتضمف تشكيم2022ماي سنة  16نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -

 جامعة الطارؼ.
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 ُيػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة الطارؼ.المػادة األولى: 
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف:
 بالي رضا -03 دمحمخاليفية  -02 خربوقية رضا -01
 بركاني دمحم رضا -06 مخموفي زكريا -05 بورفة دمحم الطاىر -04
     جقريف فاروؽ  -09 رواؽ رشيد -08 بولحباؿ رؤوؼ -07

 األعضاء اإلضافيوف :
 فوضيل دمحم فؤاد -03 بف وىيبة نورة -02 بمحسيف ياسيف -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مدير جامعة الطارؼ بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ : 4المػػػػػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 21حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 البشريةمدير الموارد 

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جواف  21مػؤرخ فػي  41رقػـ قػػرار 
 تممساف- إلدارة األعماؿ لػدى المدرسة العميا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وكيفية تمويػػميالمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة 
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ء الحكومة، المعدؿيتضمف تعييف أعضا
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ية ، المتضمف تحويل المدرسة التحضير 2017فيفري سنة  15المؤرخ في  86-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتممساف، إلى مدرسة عميا إلدارة األعماؿ



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   413   

 

 

المتعمق بتزكية ممثمي األساتذة، وممثمي العماؿ مف طرؼ  2022أفريل سنة  26نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
ساتذة الجامعييف، النقابة المستقمة لمستخدمي اإلتحادية الوطنية لأل -الفرع النقابي لإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف 

التعميـ العالي، في لجنػة الخدمػات اإلجتماعية والمتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدى المدرسة 
 العميا إلدارة األعماؿ بتممساف.

 ُيػقػػػػػّرر
 

 

 سة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدر  المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المادة 

 األعضاء الدائموف: 
 بمحسايف عبد الصمد -03 طيراوي دمحم -02 ددوش قادة -01
 عبيد هللا دمحم -06 دمحمي عفاؼ -05 بف يمس أميرة -04
 بف عيسى كماؿ الديف  -07

 

 ضاء اإلضافيوف :األع
 مجاىدي عبد الحفيع -02 بف أحمد جماؿ -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػادة 
يكمف السيػد مدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة  :4المػػادة 

 الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 

 2022 جواف 21حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة يتػضمػف تجد 2022جواف  21مػؤرخ فػي  42رقػـ قػػرار 
 الجزائر -لػدى المدرسة العميا في العمـو التطبيقية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 وظيفة العمومية.األساسي العاـ لم المتضمف القانػػوف 
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 اإلجتماعية. اتالمتعمق بتسيير الخدم
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العممي المحدد لصالحيات وزير

، المتضمف تحويل المدرسة 2017أكتوبر سنة  22المؤرخ في  303-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .التحضيرية في العمـو والتقنيات بالجزائر، إلى مدرسة عميا في العمـو التطبيقية

أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدى  ، المتضمف تشكيمة2022أفريل سنة  28نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 المدرسة العميا في العمـو التطبيقية بالجزائر.

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا في العمـو التطبيقية بالجزائر. المػادة األولى:
 ة أسماؤىـ :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتي :2المػادة 

 

 األعضاء الدائموف:
 كريـ بوشاقور -03 أوطالب يسمينة -02 مجراب يزيد -01
 قرامز عبد الغاني -06 موسى سفياف -05 ولد فمة أورمضاف -04
 بمعزوقي رفيق الديف  -07

 

 األعضاء اإلضافيوف :
 ايفوزار كوسيمة -03 بريغت عامر -02 تامري سعيد -01

 

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03ىذه المجنة لمدة ثالث ) تسري عيدة :3 المػادة
يكمف السيػد مدير المدرسة العميا في العمـو التطبيقية بالجزائر بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة  :4المػادة 

 الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 
 

 2022 جواف 21حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جواف  21مػؤرخ فػي  43رقػـ قػػرار 
 3لػدى جامعة الجزائر 

 

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،إّف وز 
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ، المحدد1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
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، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

، 3، المتضمف إنشاء جامعة الجزائر2009أكتوبرسنة  22المؤرخ في  341-09بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المعدؿ والمتمـ.

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 لمحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا

، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2022فيفري سنة  23نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 .3اإلجتماعية، لػدى جامعة الجزائر

 ُيػقػػػػػّرر
 

 .3ائرتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة الجز  المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف:
 العمراوي حناف -03 بف معزوز كماؿ -02 فرحات غوؿ -01
 بومزيبرة عمي -06 كنفوش دمحم -05 لوزري نادية -04
     عجاؿ مصطفى -09 لصطب دمحم الطيب -08 عكرور مجيد -07

 اء اإلضافيوف :األعض
  يعقوب حمزة -02 صفواف عصاـ حسيني -01

 

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
عميػـ بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة الت 3يكمف السيػد مدير جامعة الجزائر  :4المػػػػػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 21حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخ 2022جواف  21مػؤرخ فػي  44رقػـ قػػرار 
 لػدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82قتضى المرسوـ رقـ بم -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 اإلجتماعية الخدمات المتعمق بتسيير

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -
 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ يتضمف

ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادى الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ، المتضمف إحداث مركز البحث العممي وال1991

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد 

مات اإلجتماعية، لػدى ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخد2022جواف سنة  02نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.المػادة األولى: 
 : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :2 المػادة

 ألعضاء الدائموف:ا
 بكروف نور اليدى -03 ي فتيحةمنصور  -02 فوغالية عبد الحميد -01
 قرزو مختار -06 طبوش حبيبة -05 رحاؿ نواؿ -04

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 

 عميرة فريد -02 بوقافمة عبد السالـ -01
 .ضاء عمى القراراإلم( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
يكمف السيػد مدير مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في  :4المػادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 21حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 البشرية مدير الموارد

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2022 جواف 25مؤرخ في  706قػػرار رقـ 
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21لرئاسي رقـ بمقتضى المرسـو ا -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

ـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة الوطنية المتعددة والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعمي 2012
 .التقنيات بوىراف
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9في المؤرخ  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 24ادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما الم

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية  2016يونيو سنة  14الموافق 

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف. 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف ، طبقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 

 بيذا القرار.
 ا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذ :3المادة 

 2022 جواف 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 عمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث ال رئيس بالسكة اسماعيل -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو بويبة أمينة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل ضوع أوبمعيد عبد القادر -
 التعميـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف و  عضو عميار نورالديف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 األشغاؿ العموميةبممثمة الوزير المكمف  عضو بممقداد جميمة -
 الطاقة والمناجـبلوزير المكمف ممثل ا عضو حالسة دمحم -
 واألمف المائيالموارد المائية بممثل الوزير المكمف  عضو فمفمي عزالديف -
 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو جاب هللا فريد  -
 بالسكف والعمراف والمدينة ممثل الوزير المكمف عضو خوخي ياسيف -

 

 :األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو ولى دمحمم -
 األساتذة ممثل منتخب عف سمؾ عضو بف زعمة حبيب -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "أ" عضو كازي اوؿ فتيحة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو محمودي اليواري  -
 ألساتذة المساعديف قسـ "أ"ممثمة منتخبة عف سمؾ ا عضو بمقاسمي اماؿ -
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 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو حمادي سامية -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بتاج خالد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بيدي عمي -
 عف الطمبة منتخبةممثل  عضو حمايدية صييب -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو شرشاؿ دمحم أميف -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2022إأفريل  04المؤرخ في  449يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 25مؤرخ في  707قػػرار رقـ 
 العميا لإل قتصاد بوىراف الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادى االولى عاـ  18المؤرخ في  85-17مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف إلى مدرسة  2017
 .عميا لإلقتصاد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذي يحدد 2022أفريل  04المؤرخ في  449وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف.

 ُيػقػػػػػّرر
 

أعاله، كما ىو محدد  ر، والمذكو 2022أفريل  04 المؤرخ في 449يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 متعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية ل :2المادة 
 2022 جواف 25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىرافقائمة أعضاء مجمس 

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا حمو بوزياف أميف -
 الوزير المكمف بالمالية ممثمة عضو بويبة أمينة -
 وطنيةالوزير  المكمف بالتربية الممثل  عضو أو بمعيد عبد القادر -
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 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو بمعربي سيد أحمد  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو سبوعي جيالني -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف ال عضو بونعامة جماؿ الديف -
 ممثل مؤسسة صوميز عضو كمـو يزيد -
 ممثل مؤسسة الفاتروف  عضو خميل مختار -

 

 .".......................................والباقي بدوف تغيير.........................................."
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 2الدورة الثانية ) يتضمف اإلعالف عف نتائج ،2022 جواف 25مؤرخ في  708قػػرار رقـ 

 لمحصوؿ عمى التأىيل الجامعي، بعد الطعوف 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف 1999سنة  أفريل 4الموافق  1419ذي الحجة  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ،
، 2021جويمية سنة  7الموافق  1442ذو القعدة  9المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2001جويمية سنة  23الموافق  1422جمادى األوؿ  2المؤرخ في  208-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيمييا وسيرىا
، 2008ماي سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
، 2008ماي سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  131-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .وف األساسي الخاص بالباحث الدائـالمتضمف القان
 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .العالي والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ
، 2021جانفي سنة  28الموافق  1442جمادى الثانية  14المؤرخ في  50-21بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .الذي يحدد شروط وكيفيات الحصوؿ عمى التأىيل الجامعي
مقة الذي يحدد كيفيات تطبيق األحكاـ المتع 2021جويمية سنة  14المؤرخ في  804بمقتضى القرار رقـ و  -

 .بالحصوؿ عمى التأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ
الذي يحدد تشكيمة المجاف الجيوية لمتأىيل الجامعي  2022ماي سنة  11المؤرخ في  530بمقتضى القرار رقـ و  -

 .وكذا لجانيا الفرعية
( 2) المتضمف اإلعالف عف نتائج الدورة الثانيةو  2022جواف سنة  1المؤرخ في  616بمقتضى القرار رقـ و  -

 .لمحصوؿ عمى التأىيل الجامعي
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والمتضمنة نتائج  2022جواف  19وبناء عمى محاضر رؤساء المجاف الجيوية لمتأىيل الجامعي المؤرخة في  -
 دراسة طعوف المترشحيف بعنواف الدورة الثانية لمحصوؿ عمى التأىيل الجامعي.

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

"ب" واألساتذة الباحثيف قسـ "ب" المبنية أسماؤىـ في ممحق ىذا يعتبر األساتذة المحاضريف قسـ  المادة األولى:
القرار مؤىميف، حسب الترتيب االستحقاقي، لمحصوؿ عمى التأىيل الجامعي والترقية إلى رتبتي أستاذ 

 "أ" وأستاذ بحث قسـ "أ". ـمحاضر قس
كل فيما يخصو، بتنفيذ محتوى ىذا يكمف مدير الموارد البشرية ومدراء المؤسسات الجامعية والبحثية،  :2المػادة 

 .2022القرار والذي يسري مفعولو ابتداء مف تاريخ الفاتح جواف 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المػادة 

 2022 جواف 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف اإلعالف الذي 2022جواف  25المؤرخ في  780 ممحق القرار رقـ)
 ، بعد الطعوف لمحصوؿ عمى التأىيل الجامعي (2الدورة الثانية) عف نتائج

 ى مستوى مديرية الموارد البشرية(متوفر عم
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 26مؤرخ في  709قػػرار رقـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ طب األسناف بكمية الطػػػػب

 

 لي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ العا
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

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

بكمية الطػػػػب بجامعة صالح  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ طب األسناف -
 .2022مارس  16المؤّرخ في  3قسنطينة -بوبنيدر

 

 ُيػقػػػػػّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -بوبنيدر بكمية الطػػػػب بجامعة صالح القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف
 .3قسنطينة

 -صالح بوبنيدر بكمية الطػػػػب بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة

 ا يخصو، بتطبيق، كل فيم3قسنطينة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  26المؤرخ في  709ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر طب األسناف بكمية الطػػػػب لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 نة العممية لمقسـرئيس المج ناجح نواؿ فراح 1
 رئيس القسـ مرابط فاروؽ  2
 أستاذ إستشفائي جامعي بوعظـ فطيمة 3
 أستاذ إستشفائي جامعي عيدود صورية 4
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ" جغري حسينة 5
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي ميسـو خالدية 6
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي  ميموس صبرينة 7
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي وس كريمةدف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 26مؤرخ في  710قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ الطػػػػب بكمية الطػػػػب
 

 لعالي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ ا
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يح 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطػػػػب بكمية الطػػػػب بجامعة صالح بوبنيدر -
 .2022فيفري  17المؤّرخ في  3قسنطينة 

 

 ُيػقػػػػػرّ 
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3قسنطينة-بوبنيدر القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػػػػب بكمية الطػػػػب بجامعة صالح
قسنطينة  -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػػػػب بكمية الطػػػػب بجامعة صالح بوبنيدر :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3
 خصو، بتطبيق، كل فيما ي3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  26المؤرخ في  710ممحػػق بالقػرار رقػـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر الطػػػػب بكمية الطػػػػب لقسـ
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ة لمقسـرئيس المجنة العممي فردي نادية 1
 رئيس القسـ بولعسل عبد الحميد 2
 أستاذ إستشفائي جامعي بوكعباش ليمى 3
 أستاذ إستشفائي جامعي بولكحل نادية 4
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ" بف شعبي ياسمينة 5
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ" بولفخاد آسيا 6
 معي أستاذ مساعد إستشفائي جا بيشة سامية 7
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي منصوري فاروؽ  8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 26مؤرخ في  711قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ الصيدلة بكمية الطػػػػب
 

 ر التعميـ العالي والبحث العممي،إّف وزي
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

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

 -بكمية الطػػػػب بجامعة صالح بوبنيدر وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة -
 .2022فيفري  17المؤّرخ في  3قسنطينة 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  مادة األولى:ال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3قسنطينة-جامعة صالح بوبنيدربكمية الطػػػػب ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة
 -بكمية الطػػػػب بجامعة صالح بوبنيدر تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة
 ل فيما يخصو، بتطبيق، ك3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  26المؤرخ في  711ممحػػق بالقػرار رقػـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر الصيدلة بكمية الطػػػػب لقسـ
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 العممية لمقسـ رئيس المجنة سمرة كريمة 1
 رئيس القسـ لعور حسيف 2
 أستاذ إستشفائي جامعي بف مبارؾ كريمة 3
 أستاذ إستشفائي جامعي بمخيري عبد الممؾ 4
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ" مراجي آسيا 5
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "ب" بوزندة خالد 6
 عي أستاذ مساعد إستشفائي جام بريؾ نسيمة 7
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي بوحصاف جناف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 26مؤرخ في  712قػػرار رقـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر بكمية الطػػػب

 

 والبحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمــ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد ميا 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 3قسنطينة -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر -

 .2022مارس  22المؤّرخ في 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43 تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

  .3قسنطينة-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر
، وفقا 3قسنطينة-د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدرتحدّ  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق 3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 

  لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ا
 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  26المؤرخ في  712بالقػػرار رقـ ممحػػػق 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لكمية الطػػػب
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب بوقريدة دمحم 1
 عميد الكمية ونة محجوببوزيت 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة فندري عالوة ىشاـ 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف ساسي صباح 4
 رئيس قسـ الطب بولعسل عبد الحميد 5
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 رئيسة قسـ طب األسناف مرابط فاروؽ  6
 رئيس قسـ الصيدلة عور حسيفل 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطب فردي نادية 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ طب األسناف ناجح نواؿ فراح 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة سمرة كريمة 10
 الطب ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بوالصوؼ نذير 11
 طب األسنافة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ مّثم حناشي نادية 12
 طب األسنافمّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  صالح مارس رزيقة 13
 الصيدلةمّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  عبد النور سارة 14
 الصيدلةمّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  عيساوي إلياـ 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بيشة صوفية 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف كنيدة دمحم زيف العابديف 17
 مدير مخبر بحث عبادي نور الديف 18
 مدير مخبر بحث نزاؿ لحسف 19
 مدير مخبر بحث بف أحسف كريمة 20
 مدير مخبر بحث شماع فريدة 21
 مديرة مخبر بحث قيطوني ياسيف 22
 مدير مخبر بحث رولة داود 23
 مسؤولة المكتبة بمياف مسعود 24
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 26مؤرخ في  713قػػرار رقـ 
 3قسنطينة-بوبنيدربجامعة صالح  لقسـ العالقات الدولية بكمية العمـو السياسية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية العموـ السياسية بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العالقات الدولية -

 .2022مارس  01مؤّرخ في ال 3قسنطينة  -صالح بوبنيدر
 

 ُيػقػػػػػّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العمـو السياسية بجامعة صالح  ة العممية لقسـ العالقات الدوليةالقائمة االسمية ألعضاء المجن
 .3قسنطينة-بوبنيدر

بكمية العموـ السياسية بجامعة صالح  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العالقات الدولية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-بوبنيدر

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3قسنطينة-ّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدريك :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  26المؤرخ في  713ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 3قسنطينة-سية بجامعة صالح بوبنيدرالعالقات الدولية بكمية العمـو السيا لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوروبي عبد المطيف 1
 رئيس القسـ لعمارة نوفل 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حبيببة زالقي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فاطمة بيـر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موالىـ مريـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ةعائشة بف الزغد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موسى بف قاصير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زغيب أمينة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برحاؿ حواء 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ا ،2022 جواف 26مؤرخ في  714قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ التنظيـ اإلداري والسياسي بكمية العمـو السياسية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .ة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكوم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2011وفمبر سنة ن 28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   427   

 

 

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

بكمية العموـ السياسية  ة لقسـ التنظيـ اإلداري والسياسيوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممي -
 .2022مارس  01المؤّرخ في  3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ السياسية بجامعة     القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنظيـ اإلداري والسياسي
 .3قسنطينة-صالح بوبنيدر

بكمية العموـ السياسية  ي والسياسيتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنظيـ اإلدار  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 ي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  26رخ في المؤ  714ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 3قسنطينة-التنظيـ اإلداري والسياسي بكمية العمـو السياسية بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عبد الرحماف يسمينة 1
 رئيس القسـ حواس زىيرة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مودي عبد المومفح 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قويدر ابتساـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مريـ بف زادري  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عابد سعيد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سارة بخوش 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميادة بف برييـو 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مريامة برييموش 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 26مؤرخ في  715قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر بكمية العمـو السياسية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صال

 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ السياسية بجامعة صالح بوبنيدر -
 .2022مارس  02المؤّرخ في  3قسنطينة 

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

  .3قسنطينة-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو السياسية بجامعة صالح بوبنيدر
، 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر المجمس العممي لكمية العموـ السياسية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق 3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 

  لعالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا
 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  26المؤرخ في  715ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لكمية العمـو السياسية
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 العالقات الدوليةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  كيبش عبد الكريـ 1
 عميد الكمية فريمش مميكة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زروؽ دمحم البشير 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بودردابف منيرة 4
 رئيس قسـ التنظيـ اإلداري والسياسي حواس زىيرة 5
 العالقات الدولية رئيس قسـ لعمارة نوفل 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ التنظيـ اإلداري والسياسي بف عبد الرحماف يسمينة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العالقات الدولية بوروبي عبد المطيف 8
 العالقات الدولية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ويفي خيرة 9
 التنظيـ اإلداري والسياسي تذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـممّثل األسا بوعشيبة عائشة 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عشاشي دمحم 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صالحي وداد 12
 مسؤوؿ المكتبة عروي منى 13

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 26مؤرخ في  716قػػرار رقـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر بكمية الفنوف والثقافة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أع
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نوفمبر سنة  28موافق ال 1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -بجامعة صالح بوبنيدر جمس العممي لكمية الفنوف والثقافةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالم -

 .2022فيفري  27المؤّرخ في   3قسنطينة 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمت2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

  .3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفنوف والثقافة
، 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفنوف والثقافة :2المادة 

 لممحق بيذا القرار.وفقا لمجدوؿ ا
، كل فيما يخصو، بتطبيق 3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 

  أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 لعمميوزير التعميـ العالي والبحث ا
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  26المؤرخ في  716ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لفنوف والثقافةلكمية ا
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية  جماؿ مفرج 1
 عميد الكمية قجالي آمنة 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ابتساـ دراحي 3
 رية وفنوف العرضرئيس قسـ الفنوف البص مرابط إيماف 4
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 الفنوف البصرية وفنوف العرض ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ زبيدة بوغواص 5
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بشارؼ يمينة 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بولحية سارة 7
 مسؤوؿ المكتبة سارة ميروح 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي  ،2022 جواف 26مؤرخ في  717قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-لجامعة صالح بوبنيدر
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021سنة يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3لمؤرخ في ا 402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 23المؤّرخ في  3قسنطينة-تخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة صالح بوبنيدروبناًء عمى محضر ان -

 .2022أفريل 
 ُيػقػػػػػّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، وا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3قسنطينة-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة صالح بوبنيدر
، وفقا لمجدوؿ الممحق 3قسنطينة  -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة صالح بوبنيدر: 2المادة 

 بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق 3قسنطينة-عميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدريكّمف المدير العاـ لمت :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  26المؤرخ في  717ممحق بالقرار رقػـ 
 3قسنطينة-لجامعة صالح بوبنيدر

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة مدبوراس أح 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  حمدوش رياض 2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

الجامعي والبحث العممي  نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل بف دمحم كريمة 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 نائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية كبابي صميحة 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو رجاؿ عمر 5
 سة المعمارية والتعميرعميد كمية اليند صحراوي بديعة 6
 عميد كمية العمـو السياسية فريمش مميكة 7
 عميد كمية الفنوف والثقافة قجالي آمنة 8
 عميد كمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري  كنازة دمحم فوزي  9
 عميد كمية ىندسة الطرائق بمماحي دمحم نجيب 10
 عميد كمية الطب بوزيتونة محجوب 11
 مدير معيد تسيير التقنيات الحضرية دي سميـبراق 12
 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير عايش مسعود 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو السياسية كيبش عبد الكريـ 14
 رئيس المجمس العممي لكمية الفنوف والثقافة مفرج جماؿ 15
 ممي لكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري رئيس المجمس الع أجغيـ الطاىر 16
 رئيس المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق أوتيمي نواؿ 17
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب بوقريدة دمحم 18
 رئيس المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية دكومي جماؿ 19
 اذية عف كمية اليندسة المعمارية والتعميرممّثل األساتذة ذوي مصّف األست شعبي نادية 20
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المعمارية والتعمير بف حسيف نصيرة 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو السياسية حمودي عبد المومف 22
 كمية العمـو السياسيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  دمدـو رضا 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري  بوالشحـ أنور 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب ناصري مصطفى 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب جكوف رشيد 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تسيير التقنيات الحضرية يفغاشي عز الد 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تسيير التقنيات الحضرية جغار عائشة 28
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ساكر مصطفى ميدي 29
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زرقوط فتيحة 30
 1قسنطينة -أستاذ بجامعة اإلخوة منتوري  ؽ بوالشعر مرزو  31
 2قسنطينة -أستاذ بجامعة عبد الحميد ميري  رواؽ عبمة 32
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 26مؤرخ في  718قػػرار رقـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر كمية اليندسة المعمارية والتعميرلقسـ إدارة المشاريع ب

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ3قسنطينة المتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 المعمارية والتعميربكمية اليندسة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ إدارة المشاريع -

 .2022فيفري  14المؤّرخ في  3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة المشاريع
 .3قسنطينة-صالح بوبنيدر

بكمية اليندسة المعمارية والتعمير  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة المشاريع :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-عة صالح بوبنيدربجام

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 وافج 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة  2022جواف  26المؤرخ في  718ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر بكمية اليندسة المعمارية والتعمير إدارة المشاريع لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شوقيات صميحة 1
 رئيس القسـ بوسالية عمار 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قادري سميمة رياف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مجوف إسماعيلبف ث 4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" برنو رندة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سايغي وفاء 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عميراوي أكـر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رحماني ريـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 26مؤرخ في  719قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ التعمير بكمية اليندسة المعمارية والتعمير
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021نة يوليو س 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3مؤرخ في ال 402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة  بكمية اليندسة المعمارية والتعمير خاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميروبناًء عمى محضر انت -

 .2022فيفري  14المؤّرخ في  3قسنطينة-صالح بوبنيدر
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعمير
 .3قسنطينة-بوبنيدر

بكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة  قسـ التعميرتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-صالح بوبنيدر

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية ل

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  26المؤرخ في  719قػـ ممحػػق بالقػرار ر 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر بكمية اليندسة المعمارية والتعمير التعمير لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوشارب عبد الوىاب 1
 ـرئيس القس شراد دمحم منير 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نايت عمار نضرة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زىيوة برنية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوالصوؼ معتز باهلل 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مسالي صالح الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بورحمي رجاء ماية 7

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  ،2022 جواف 26مؤرخ في  720قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية والتعمير
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26 المؤّرخ في 281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لعالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ا

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية  -
 .2022فيفري  14المؤّرخ في  3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر والتعمير

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03فيذي رقـ مف المرسوـ التن 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية والتعمير 
 .3نطينةقس-بجامعة    صالح بوبنيدر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية والتعمير  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر
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 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3نةقسنطي-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  26المؤرخ في  720ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر بكمية اليندسة المعمارية والتعمير اليندسة المعمارية لقسـ

 

 الصفػة باالسـ والمقػ الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سحنوف الطيب 1
 رئيس القسـ بف جميمة إيماف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف حسيف نصيرة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لكحل أحسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سطحي وليد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوعروج راضية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبادة جالؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رواطو محي الديفخ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سبتي أسامة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 26مؤرخ في  721قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بوبنيدر بجامعة صالح بكمية اليندسة المعمارية والتعمير
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

 غشت سنة 23الموافق  1424 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح  -
 .2022فيفري  23المؤّرخ في   3قسنطينة  -بوبنيدر

 

 ُيػقػػػػػّرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى: 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

لعممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا
  .3قسنطينة-بوبنيدر

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة 

، كل فيما يخصو، بتطبيق 3قسنطينة-والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر يكّمف المدير العاـ لمتعميـ :3المادة 
  أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  26المؤرخ في  721ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لكمية اليندسة المعمارية والتعمير

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 اليندسة المعماريةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  عيش مسعود 1
 عميد الكمية بمعابد بديعة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف جاب هللا وسيمة 3
 مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد  محيمود عيسى 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية  بف جميمة إيماف 5
 رئيس قسـ التعمير شراد دمحم منير 6
 رئيس قسـ إدارة المشاريع بوسالية عمر 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية سحنوف الطيب 8
 يس المجنة العممية لقسـ التعميررئ بوشارب عبد الوىاب 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ إدارة المشاريع شوقيات صميحة 10
 اليندسة المعمارية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ دراجي دمحم 11
 التعميرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  نايت عمار نضرة 12
 التعميراتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ممّثل األس زىيوة برنية 13
 إدارة المشاريع ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ سميماني رشيد 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوخمخاؿ إسالـ 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خرواطو محي الديف 16
 مدير مخبر بحث رواؽ جميمة 17
 خبر بحثمدير م ساسي سعاد 18
 مدير مخبر بحث لعبي بمقاسـ 19
 مدير مخبر بحث شاوش صالح 20
 مدير مخبر بحث وطاس صميحة 21
 مدير مخبر بحث عرياف حورية 22
 مسؤوؿ المكتبة بوالنمر حميمة 23

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 26مؤرخ في  722قػػرار رقـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ اليندسة الصيدالنية بكمية ىندسة الطرائق

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433عاـ محـر  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية ىندسة الطرائق  ساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الصيدالنيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -

 .2022فيفري  28المؤّرخ في  3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر والتعمير
 

 ُيػقػػػػػّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23وافق الم 1424
بكمية ىندسة الطرائق بجامعة صالح  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الصيدالنية

 .3قسنطينة-بوبنيدر
بكمية ىندسة الطرائق بجامعة  ندسة الصيدالنيةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الي :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-صالح بوبنيدر
 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 

 عالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال
 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  26لمؤرخ في ا 722ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر اليندسة الصيدالنية بكمية ىندسة الطرائق لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعروس سمية 1
 رئيس القسـ الواعر وحيدة 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعماري ناريماف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوناب نرجس 4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" ثعموب نادية  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عميشي حياة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوصبع لبنى 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 26مؤرخ في  723قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ اليندسة الكيميائية بكمية ىندسة الطرائق
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتض
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433عاـ  محـر 3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 بكمية ىندسة الطرائق والتعمير ألساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي ا -

 .2022فيفري  28المؤّرخ في  3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23لموافق ا 1424

بكمية ىندسة الطرائق بجامعة صالح  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية
 .3قسنطينة-بوبنيدر

بكمية ىندسة الطرائق بجامعة  ليندسة الكيميائيةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-صالح بوبنيدر

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  26المؤرخ في  723ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر اليندسة الكيميائية بكمية ىندسة الطرائق لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بالسكة فوزية 1
 رئيس القسـ لرقش وسيمة 2
 أستاذ  مرواني سميماف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بولقروف نجاة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منصوري نورة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمير كريمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نمديمي ليمى 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" الواعر ميدي 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جواف 26مؤرخ في  724 قػػرار رقـ
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ ىندسة البيئة بكمية ىندسة الطرائق 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021وليو سنة ي 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 بكمية ىندسة الطرائق والتعمير حضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة البيئةوبناًء عمى م -

 .2022فيفري  28المؤّرخ في  3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

ية عاـ جمادى الثان 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية ىندسة الطرائق بجامعة صالح  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة
 .3قسنطينة -بوبنيدر

بكمية ىندسة الطرائق بجامعة صالح  ة لقسـ ىندسة البيئةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-بوبنيدر
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 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 ـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعمي

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جواف  26المؤرخ في  724 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر ىندسة البيئة بكمية ىندسة الطرائق لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غربي نعيمة 1
 رئيس القسـ زعموش رانية 2
 اذ محاضر قسـ "أ"أست خير الديف باني 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عميوش ىناء 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف لحرش فاطمة الزىراء 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عاشوري وفاء 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية أل ،2022 جواف 26مؤرخ في  725قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ ىندسة الطرائق بكمية ىندسة الطرائق
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المع
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نة نوفمبر س 28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 بكمية ىندسة الطرائق والتعمير ندسة الطرائقوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ى -

 .2022مارس  01المؤّرخ في  3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة صالح  بكمية ىندسة الطرائق القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق
 .3قسنطينة-بوبنيدر
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ح بكمية ىندسة الطرائق بجامعة صال تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-بوبنيدر

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمي 2022جواف  26المؤرخ في  725ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر ىندسة الطرائق بكمية ىندسة الطرائق لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خنطوؿ بوبكر 1
 رئيس القسـ بف مخبي لطفي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سويسي منير 3
 "أستاذ محاضر قسـ "أ قيطوني سعيدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بومالة دليل 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رجاؿ خيرة ياسميف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوقرة عمار 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 26مؤرخ في  726قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر ية ىندسة الطرائقبكم
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24مؤرخ فيال 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ؿ، المعدّ 3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 -بجامعة صالح بوبنيدر وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق -

 .2022مارس  16لمؤّرخ في ا 3قسنطينة
 ُيػقػػػػػّرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-بجامعة صالح بوبنيدر المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق تحديد القائمة االسمية ألعضاء
  .3قسنطينة

قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3

، كل فيما يخصو، بتطبيق 3قسنطينة-امعة صالح بوبنيدريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير ج :3المادة 
  أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2022جواف  26المؤرخ في  726ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لكمية ىندسة الطرائق

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيميائية أوتميمي نواؿ 1
 عميد الكمية بمماحي دمحم حبيب 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شيخي مصطفى 3
 ث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبح زىيوة رؤوؼ 4
 رئيس قسـ اليندسة الصيدالنية الواعر وحيدة 5
 رئيس قسـ اليندسة الكيميائية لرقش وسيمة 6
 رئيس قسـ ىندسة البيئة زردازي رانيا 7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق بف مخبي لطفي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الصيدالنية  لعروس سمية 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية سكة فوزيةبال 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة غربي نعيمة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق خنطوؿ بوبكر 12
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق سويسي منير 13
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائقمّثل األ قيطوني سعيدة 14
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيميائية مرواني سميماف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الصيدالنية قاسـ شاوش عقيمة 16
 ف قسـ اليندسة الصيدالنيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ع بمعايب فوزية 17
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة البيئة باني خير الديف  18
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة البيئة زعموش مريـ 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوصبع لبنى 20
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف الواعر ميدي 21
 مدير مخبر بحث عريس سياـ 22
 مدير مخبر بحث بوسحابة رحاب 23
 مسؤوؿ المكتبة سعدوف حدة 24
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاؿ  ،2022 جواف 26مؤرخ في  727قػػرار رقـ 
 3قسنطينة-بكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر والعالقات العامة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ3إنشاء جامعة قسنطينةالمتضمف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية عموـ اإلعالـ  العامةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات  -

 .2022فيفري  14المؤّرخ في  3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر واالتصاؿ والسمعي البصري 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات العامة بكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ 
 .3قسنطينة -والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

بكمية عموـ اإلعالـ  االتصاؿ والعالقات العامة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3قسنطينة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي 

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2022جواف  26المؤرخ في  727ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر االتصاؿ والعالقات العامة بكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 المجنة العممية لمقسـرئيس  سميرة بوشعالة 1
 رئيس القسـ توفيق عمري  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مبارؾ رياف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زىراوي مريـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أسماء لمرابط 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زىير كرور 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" صادقي فوزية 7

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ،2022 جواف 26مؤرخ في  728قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-الصحافة المكتوبة بكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21الرئاسي رقـ بمقتضى المرسـو  -

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

 .يميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصحافة المكتوبة بكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ  -

 .2022فيفري  14المؤّرخ في  3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر والسمعي البصري 
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  ى:المادة األول
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ واالتصاؿ والسمعي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصحافة المكتوبة بكمية عمـو اإلعال
 .3قسنطينة-البصري بجامعة صالح بوبنيدر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصحافة المكتوبة بكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   445   

 

 

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق3قسنطينة-دير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدريكّمف الم :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2022جواف  26المؤرخ في  728ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر صاؿ والسمعي البصري الصحافة المكتوبة بكمية عموـ اإلعالـ واالت لقسـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عادؿ جربوعة 1
 رئيس القسـ غدار نور اإلسالـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سفياف بوعناقة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نعيمة قشي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مروى ماي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" اء مسيمي لمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بودادة أحمد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جواف 26مؤرخ في  729قػػرار رقـ 

 3قسنطينة-صالح بوبنيدر بجامعة بكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

 غشت سنة 23الموافق  1424ية عاـ جمادى الثان 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة

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

 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري  -
 .2022فيفري  23المؤّرخ في   3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر

 

 ُيػقػػػػػّرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
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 عضاء المجمس العممي لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري تحديد القائمة االسمية أل
  .3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر

بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة  -صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، بتطبيق 3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3ادة الم
  أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 زياف أ.د عبد الباقي بف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جواف  26المؤرخ في  729ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر لسمعي البصري لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االتصاؿ والعالقات العامة الطاىر أجغيـ 1
 عميد الكمية دمحم فوزي كنازة 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكّمف بالدراسات عبد هللا ذراع 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دمحم مساىل 4
 رئيس قسـ الصحافة المكتوبة نور اإلسالـ غدار 5
 رئيس قسـ السمعي البصري  عمي قشي لطفي 6
 رئيس قسـ االتصاؿ والعالقات العامة توفيق عمري  7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الصحافة المكتوبة عادؿ جربوعة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات العامة سميرة بوشعالة 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االتصاؿ والعالقات العامة حساف حجاج 10
 كتوبةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصحافة الم آمنة قجالي 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمارة البشير 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لوبنة مصعور 13
 مدير مخبر بحث حميد بوشوشة 14
 مدير مخبر بحث وداد سميشي 15
 مسؤوؿ المكتبة رقية حشاني 16
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2022 جواف 26مؤرخ في  730 قػػرار رقـ
 3قسنطينة-صالح بوبنيدر لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3في  المؤرخ 402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

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

ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح  وبناًء عمى محضر انتخاب -
 .2022مارس  13المؤرخ في  3قسنطينة  -بوبنيدر

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 جمادي الثانية عاـ24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر
 .3قسنطينة 

 -بوبنيدر تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار3قسنطينة

، كل فيما يخصو، بتطبيق 3قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 ر التعميـ العالي والبحث العمميوزي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضاء المجمس العمميالذي يحدد القائمة االسمية ألع 2022جواف  26المؤرخ في  730ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 3قسنطينة-صالح بوبنيدر بجامعة لمعيد تسيير التقنيات الحضرية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المدف والتعمير دكومي جماؿ 1
 مدير المعيد براقدي سميـ 2
 ّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةمك مدير مساعد بمباشة لميف 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوعظـ رقية 4
 رئيس قسـ التقنيات الحضرية والبيئة مدور وليد 5
 المدف والتعمير رئيس قسـ بوزحزح فؤاد 6
 ف قسـ المدف والتعميرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ع جغار عائشة 7
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 التقنيات الحضرية والبيئةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  شافي فاطمة الزىراء 8
 التقنيات الحضرية والبيئةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  غاشي عز الديف 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لعياضي عبد السالـ 10
  ممّثل عف األساتذة المساعديف نةأشراد صبري 11
 مدير مخبر بحث شادي دمحم 12
 مسؤوؿ المكتبة زغدود أمنة 13
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 الخامسةيحدد برنامج التعميـ لمسنة  ،2022 جواف 26مؤرخ في  731قػػرار رقـ 
 في مرحمة التدرج في الطب

 

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

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي والبحث العممي، المعّدؿ والمتّمـ.
، 1971غشت سنة  25ق المواف 1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71وبمقتضى المرسوـ التنفػيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات الطبية، المعدؿ.
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2013ينايػر سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 واّلذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
والذي يحدد كيفيات تنظيـ وتقييـ والتقدـ في الدراسات  1987غشت سنة  3وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 الجامعية.
تقييـ والتدرج في الدراسات لايحدد كيفيات تنظيـ  والذي 1993يونيو سنة  13وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 في الطب. التدرج في مرحمة الجامعية
والذي يتضمف البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى  2018يوليو سنة  18المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقـ  -

 لنيل الشيادة في الطب.
الطور األولى في والذي يحدد كيفيات تنظيـ  2018ديسمبر سنة  25المؤرخ في  1381وبمقتضى القرار رقـ  -

  مرحمة التدرج في الطب وتقييمو والتدرج فيو.
والذي يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية في مرحمة  2019يوليو سنة  07المؤرخ في  1058وبمقتضى القرار رقـ  -

 التدرج في الطب.
مسنة الثانية في ل والذي يحدد كيفيات تنظيـ الدراسات 2020جانفي  19المؤرخ في  04رقـ وبمقتضى القرار  -

 تقييميا والتدرج فييا.و  مرحمة التدرج في الطب
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في مرحمة  يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثالثة والذي 2020أكتوبر  26مؤرخ في ال 786رقـ  قػػراروبمقتضى ال -
 .التدرج في الطب

في  الثالثةلمسنة  والذي يحدد كيفيات تنظيـ الدراسات 2020أكتوبر  26المؤرخ في  789رقـ وبمقتضى القرار  -
 تقييميا والتدرج فييا.و مرحمة التدرج في الطب 

في مرحمة التدرج الرابعة والذي يحدد برنامج التعميـ لمسنة  2021غشت  8مؤرخ في ال 914رقـ  قػػراروبمقتضى ال -
 .في الطب

دراسات في  يالثانوالذي يحدد كيفيات تنظيـ الطور  2021أكتوبر  14المؤرخ في  1109رقـ وبمقتضى القرار  -
 في الطب وتقييمو والتدرج فيو. التدرج

 ُيػقػػػػػّرر
 

في مرحمة التدرج في الطب، وفقا  الخامسةييدؼ ىذا القرار إلى تحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة  المادة األولى:
 لمبرنامج الممحق ليذا القرار.

لتعميـ العالي المعنييف، كل فيما يخصو، بتطبيق يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات ا :2المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الخامسةلمسنة والذي يحدد برنامج التعميـ  2022جواف  26المؤرخ في  731الممحق الخاص بالقرار رقـ 
 لإلقاهت والدكتىراه في العلىم الطبيت الوديريت الفرعيت في مرحمة التدرج في الطب، متوفر عمى مستوى 

 المديرية العامة لمتعميـ والتكويف(-هديريت التكىين في الدكتىراه) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2022 جواف 07مؤرخ في ال 639قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022 جواف 27مؤرخ في  732قػػرار رقـ 
  2وىراف مجمس إدارة جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
ألعضاء مجمس إدارة  يحدد القائمة االسميةالذي  2022جواف  07المؤرخ في  639وبمقتضى القػػرار رقـ  -

 .2وىراف جامعة
 ػػّررُيػقػػػ

 

كما ىو محدد  والمذكور أعاله، 2022جواف  07المؤرخ في  639بالقػػرار رقـ الجدوؿ الممحق يعدؿ  المادة األولى:
 .يذا القرارفي الجدوؿ الممحق ب

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جواف 27 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميـ 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس زياف أميفبو حمو  -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو بويبة أمينة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو اوبمعيد عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عيمار نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بف ساحة مصطفى -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو رحمانية رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو خميس عبد العزيز  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات عضو قيجي عبد الرحماف -
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 ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف  عضو صالحي بشرى  -
 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ عضو جغادر عبد الجميل -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي عضو لبقع موسى -
 داخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بال عضو العيداني فضيل -
 ممثل الوالي عضو بوستة دمحم -

 

 .."......................................والباقي بدوف تغيير..................................."...........
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  2020ديسمبر  16مؤرخ في ال 997قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022 جواف 27مؤرخ في  733قػػرار رقـ 
  2البميدة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021ة يوليو سن 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 منو. 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ابريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 2، السيما المادة 2 ، والمتضمف إنشاء جامعة البميدة2013
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي 2020ديسمبر  16مؤرخ في ال 997قػػرار رقـ ال وبمقتضى -

  .، المعدؿ2البميدة جامعة
 ُيػقػػػػػّرر

 

 ه،والمذكور أعال ، المعدؿ،2020ديسمبر  16مؤرخ في ال 997بالقػػرار رقـ الجدوؿ الممحق يعدؿ  المادة األولى:
 .يذا القراركما ىو محدد في الجدوؿ الممحق ب

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جواف 27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس عيالـ الحاج  -
 لمكمف بالماليةممثل الوزير ا عضو بف طبيل الصديق -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفالوزير ال ةممثم عضو مزياني حميمة -
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 بالتربية الوطنية ممثمة الوزير المكمف عضو غاشي سجية -
 والتشغيل والضماف االجتماعي ممثمة الوزير المكمف بالعمل عضو عمروش نادية  -
 واإلصالح اإلداري، موميةممثل السمطة المكمفة بالوظيفة الع عضو سيدي معمر يوسف -
 والجالية الوطنية بالخارج ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو جنيدي سفياف -
 بالعدؿ ممثمة الوزير المكمف عضو بوزياف نورة -
 بالثقافة والفنوف ممثل الوزيرة المكمف  عضو مسحوب حاج -
 وترقية الصادرات بالتجارة ممثل الوزير المكمف عضو قمري أحمد -
 الوالي ممثل عضو جاللي نجيب -

 

 .."............................والباقي بدوف تغيير............................................."...........
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المختصةتشكيمة الفروع  يحدد ،2022 جواف 27مؤرخ في  734قػػرار رقـ 
 لمجنة الجامعية الوطنية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ػػػػػػي عاـ ربيع الثان 27مؤرخ في  130-08بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الباحث. المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ
المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية وتسييرىا وتشكيميا،  1994نوفمبر  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -

 المعدؿ والمتمـ.
متضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة ال ،2021سنة نوفمبر  21المؤرخ في  1265بمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعية الوطنية.
 ُيػقػػػػػّرر

ربيع الثانػػػػػػي عاـ  27مؤرخ في ال 130-08مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
نة المجتعييف أعضاء أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى شار إليو ، والم2008مايو سنة  3الموافق  1429

 .الجامعية الوطنية
 مف الفروع المختصة التالية:المذكورة في المادة األولى أعاله،  تتشكل المجنة الجامعية الوطنية: 2المادة 

 فرع العمـو الدقيقة. -1
 فرع التكنولوجيا. -2
 فرع عمـو الطبيعة والحياة. -3
 فرع العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير. -4
 دارية.فرع العمـو القانونية واإل -5
 فرع العمـو االجتماعية واإلنسانية. -6
 فرع اآلداب والمغات. -7
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 تتشكل الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :3المادة 
 )القوائـ اإلسمية ألعضاء المجنة الجامعية الوطنية متوفرة عمى مستوى مديرية الموارد البشرية(

 

 

 ، والمذكور أعاله.2021سنة نوفمبر  21المؤرخ في  1265قرار رقـ تمغى أحكاـ ال :4المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :5المادة 

 2022 جواف 27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019 أفريل 14المؤرخ في  338يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 27مؤرخ في  735قػػرار رقـ 

 التكنولوجيات المتطورةمركز تنمية العممي لمجمس الالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـالتكنولوجيات المتطورةإنشاء مركز تنمية 
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
  .منو 13المادة 

، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434األوؿ عاـ ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

العممي مجمس الالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019 أفريل 14المؤرخ في  338القرار رقـ وبمقتضى  -
 .المعدؿ ،التكنولوجيات المتطورةمركز تنمية ل

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله 2019 أفريل 14المؤرخ في  338تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  ولى:المادة األ 
 وتحرر كما يأتي:

 ...........)بدوف تغيير(..............................................."المادة األولى: ............
 ، كما يمي:التكنولوجيات المتطورةمية مركز تنالعممي لمجمس التحدد القائمة االسمية ألعضاء 
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  بحكـ القانوف األعضاء: 
 / مدير المركز.            السيد طرايش دمحم       -
 بحث.الالسيد  بوغريرة يوسف              / مدير وحدة  -
 / مدير وحدة بحث.     السيد بمحاج حمزة              -

 .."...دوف تغيير(............................................)والباقي ب......................"
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.    2المادة 

 2022 جواف 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، والمتضمف 2017أبريل سنة  4المؤّرخ في  371يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جواف 28مؤرخ في  736قػػرار رقـ 
 إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لشعبة طب األسناف ويحدد صالحياتيا وتشكيمتيا وسيرىا

   

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ
، والمتضمف 1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  218-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ؿ والمتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة جراح األسناف، المعد
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .راكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـالذي يحّدد قواعد إنشاء الم
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لشعبة  2017أبريل سنة  4المؤّرخ في  371وبمقتضى القرار رقـ  -

  .طب األسناف ويحدد صالحياتيا وتشكيمتيا وسيرىا
المتضمف إنتخاب أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2022يونيو  21وبناء عمى محضر اإلجتماع المؤرخ في  -

 لشعبة طب األسناف.
 ُيػقػػػػػّرر
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والمذكور أعاله، كما ىو محدد في ممحق  2017أبريل  4المؤرخ في  371يعدؿ ممحق القرار رقـ  :المادة األولى
 .ىذا القرار

والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ الػعالي المعنييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  المدير العاـ لمتعميـيكّمف  :2المادة 
 .ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمػية لمتعػميـ العالي والبحث العممي

 2022 جواف 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2017أبريل  4المؤرخ في  371رقـ  يعدؿ ممحق القرار 2022جواف  28مؤرخ في ال 736 قرار رقـالممحق 
 طب األسناف ويحدد صالحياتيا وتشكيمتيا وسيرىا والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لشعبة

 )القائمة االسمية ألعضاء المجنة البيداغوجية لشعبة طب األسناف(
 الصفة المؤسسة الجامعية االسـ والمقب

 نائبة الرئيس 1كمية الطب بجامعة الجزائر األستاذة دندوقة صورية 
 عضو 1كمية الطب بجامعة الجزائر األستاذ دراجي فريد 
 عضو 1كمية الطب بجامعة الجزائر ألستاذة مداد مميكةا 
 عضو 1كمية الطب بجامعة الجزائر األستاذة زرياطي شفيقة 
  عضو 1كمية الطب بجامعة الجزائر يت ميدي ميديةأاألستاذة 
 عضو 1كمية الطب بجامعة الجزائر األستاذة فوري ريـ 
 وعض 1كمية الطب بجامعة البميدة األستاذة دحماس رتيبة 
 عضو 1كمية الطب بجامعة البميدة  األستاذة زقار  منير 
 عضو 1كمية الطب بجامعة البميدة  األستاذة مداح سعاد 
 عضو كمية الطب بجامعة تيزي وزو األستاذ قاسي ندير 
 عضو كمية الطب بجامعة تيزي وزو األستاذة أمنوش فضيمة 
  وعض 3كمية الطب بجامعة قسنطينة  األستاذ مرابط فاروؽ 
 عضو 3كمية الطب بجامعة قسنطينة  األستاذة نزاؿ مميكة 
 نائب رئيس كمية الطب بجامعة عنابة شريفي عزالديف األستاذ 
 عضو كمية الطب بجامعة عنابة األستاذ زقاز منير 
 عضو 1كمية الطب بجامعة سطيف  األستاذ معروؼ عبدالاللي 
 عضو 1كمية الطب بجامعة سطيف  األستاذ عمراف مراد 
 رئيس 1كمية الطب بجامعة وىراف  األستاذ احمد فواتيح نورالديف 
 عضو 1كمية الطب بجامعة وىراف األستاذة مكرلوؼ ليمى خديجة 
 مقرر كمية الطب بجامعة تممساف األستاذ اودغيري فؤاد 
 عضو كمية الطب بجامعة تممساف الدكتور بف سعيدي سفياف 
 عضو ة سيدي بمعباسكمية الطب بجامع األستاذة بمحاج ليمى 
 عضو كمية الطب بجامعة سيدي بمعباس األستاذة معاشو فاطمة الزىراء 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جواف  29مػؤرخ فػي  45رقػـ قػػرار 
 لػدى جامعة بومرداس

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
المحدد  ،1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7وافق الم 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. يتضمف
، المتضمف إنشاء جامعة بومرداس، 1998جواف سنة  02المؤرخ في  189-98بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ.
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتعمق بفرز األصوات لإلنتخابات الخاصة بتحديد أعضاء 2022ماي سنة  11نظػػػػًػرا لممحضر المؤرخ في  -

 لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة بومراس.
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 اعية لدى جامعة بومرداس.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتم المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 عمروف أحمد -03 بوريحاف دمحم -02 سجاف رضواف -01
 عثماني دمحم -06 قرينات جموري  -05 بوزيد أحمد -04
    ارب خالدبوش -09 بف حميدة ىشاـ -08 بف مبروكة حفصة -07

 األعضاء اإلضافيوف : 
 قوف عبد الغانيع -03 عماري نور الديف -02 نقروش فطيمة -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػادة 
في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ يكمف السيػد مدير جامعة بومرداس بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر  :4المػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2022جواف  29حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة يتػ 2022جواف  29مػؤرخ فػي  46رقػـ قػػرار 
 لإلقتصاد بوىراف لػدى المدرسة العميا
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .العمومية المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

         .جتماعيةاإل المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .زير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصالحيات و 
، المتضمف تحويل المدرسة التحضيرية 2017فيفري سنة  15المؤرخ في  85-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوىراف، إلى مدرسة عميا لإلقتصاد
متضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات ، ال2022أفريل سنة  24المؤرخ في  ممحضرلنظػػًػػػرا  -

 اإلجتماعية، لػدى المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف.
 ُيػقػػػػػّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف. المػادة األولى:
 ة أسماؤىـ:تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتي :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف:
 مزاري ليمي -03 ىني مصطفى -02 سعيدي نبيل -01
 بمعيدي عبد الرحيـ -05 سعيدي دمحم -04

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 مزاري دمحم -02 سوداني قويدر -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مدير المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :4المػػػػػادة 

 لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022جواف  29حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جواف  29مػؤرخ فػي  47رقػـ قػػرار 
 لػدى جامعة التكويف المتواصل

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427ادى الثانيػة عاـ جم 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، المتضمف إنشاء جامعة التكويف 1990ماي سنة  26المؤرخ في  149-90يذي رقـ بمقتضى المرسوـ التنف -

 المتواصل وتنظيميا وعمميا.
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتعمق بفرز األصوات لإلنتخابات الخاصة بتحديد ممثمي 2022ماي سنة  17ضر المؤرخ في نظػػػػًػرا لممح -

 األساتذة  في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة التكويف المتواصل.
، المتعمق بفرز األصوات لإلنتخابات الخاصة بتحديد ممثمي 2022ماي سنة  17نظػػػػًػرا لممحضر المؤرخ في  -

 نة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة التكويف المتواصل.لج العماؿ في
 

 ُيػقػػػػػّرر
 
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة التكويف المتواصل. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف:
 بوزرة دمحم -03 غموسي فيصل -02 بولنوار عمر -01
 صحراوي صالح الديف -05 بالفار عمي -04

 األعضاء اإلضافيوف:
 وراء النادر رابح -03 عزوزي دمحم -02 عقوف سميمة -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
مدير جامعة التكويف المتواصل بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة يكمف السيػد  :4المػػػػػادة 

 التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022جواف  29حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

﴿﴾
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

 ،2022جانفي  13مؤرخ في  033قػػرار رقـ 
 يتضّمف تأىيػل مؤّسسػات الّتعميػـ العالػي لضماف الّتكويػف لنيػل

 ويحػّدد عػدد المقاعد البيداغوجية المفتوحػة شيػادة الّدكتػوراه
 بعنػواف الّسنػة الجامعيػة

2021-2022  
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يتضّمف تأىيػل مؤّسسػات الّتعميػـ العالػي لضماف الّتكويػف لنيػل  ،2022 جانفي 13في مؤرخ  033قػػرار رقـ 
  2022-2021ويحػّدد عػدد المقاعد البيداغوجية المفتوحػة بعنػواف الّسنػة الجامعيػة  شيػادة الّدكتػوراه

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذي القعدة  26مؤّرخ في ال 281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافػق  1424جمادى الّثانية عاـ  24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

  .تمـواّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والم 2003
 2005غشت سنػة  16الموافػق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي  299-05وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .قػواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهواّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعي وال
 2008أوت سنة  19الموافػق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ فػي  265-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .يادة الماستر وشيادة الّدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وش
 2013يناير سنة  30 الموافػق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .واّلذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ فػي  176-16وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياواّلذي يحّدد القانوف 
واّلذي يحّدد كيفيات االلتحػاؽ بالّتكويف في الّطػور  2022جانفي سنة  9المؤّرخ فػي  28وبموجب القرار رقـ  -

 .داد أطروحة الّدكتوراه ومناقشتياإعػ الّثالػث وتنظيمو وشػروط
 .ّندوات الجيوية وسػط، شػرؽ، غػربوبناًء عػمى محاضر اجتماع المّجاف المختّصة لم -

 

 ُيػقػػػػػّرر
 

المذكور أعاله، ييدؼ  2022جانفي سنة  09المؤّرخ فػي  28مف القرار رقـ  5 تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:
ؤّسسات الّتعميـ العالي اآلتي ذكرىا لضماف الّتكويف لنيل شيػادة الّدكتػوراه بعنواف ىذا القرار إلى تأىيل م

 : 2022-2021الّسنة الجامعية 
، جامعة الجمفة، جامعة العمـو 3، جامعة الجزائر2، جامعة الجزائر1جامعة الجزائر الجامعػػات:

، 2، جامعة البميدة1معة البميدةوالتكنولوجيا ىواري بومديف، جامعة تيزي وزو، جامعة البويرة، جا
جامعة األغواط، جامعة بجاية، جامعة المدية، جامعة بومرداس، جامعة خميس مميانة، جامعة 

، جامعة 3، جامعة قسنطينة2، جامعة قسنطينة1غرداية، جامعة تمنراست، جامعة قسنطينة
، جامعة بسكرة، 2تنة، جامعة با1األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية بقسنطينة، جامعة باتنة
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، جامعة عنابة، جامعة سكيكدة، جامعة جيجل، جامعة تبسة، 2، جامعة سطيف1جامعة سطيف
جامعة أـ البواقي، جامعة ورقمة، جامعة الطارؼ، جامعة الوادي، جامعة خنشمة، جامعة سوؽ 

يدي اىراس، جامعة المسيمة، جامعة برج بوعريريج، جامعة قالمة، جامعة تيسمسيمت، جامعة س
بمعباس، جامعة تيارت، جامعة تممساف،  جامعة أدرار، جامعة الشمف، جامعة بشار، جامعة 

، جامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف، جامعة غميزاف، 2، جامعة وىراف1مستغانـ، جامعة وىراف
 جامعة سعيدة، جامعة عيف تموشنت.

الجامعي بتيبازة، المركز الجامعي ببريكة،  المركز الجامعي بآفمو، المركز المراكػػػػػػػز الجامعيػػة: 
المركز الجامعي بميمة، المركز الجامعي بالنعامة، المركز الجامعي بالبيض، المركز الجامعي 

 بمغنية. 
المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي، المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد  المػػػػػدارس:

لعميا لممناجمنت، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، المدرسة التطبيقي،  المدرسة الوطنية ا
المتعددة العموـ لميندسة المعمارية و العمراف، المدرسة العميا لمتجارة، المدرسة الوطنية العميا 
لمفالحة، المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحّل، 

الوطنية العميا لمبيطرة، المدرسة العميا لألساتذة  ببوزريعة، المدرسة العميا لألساتذة  المدرسة 
باألغواط، المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة، المدرسة العميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ 

ناجـ اآللي ببجاية،  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، المدرسة الوطنية العميا لمم
والمعادف بعنابة، المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة ،  المدرسة الوطنية العميا 
لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، المدرسة العميا لالعالـ 

 اآللي بسيدي بمعباس. 
ة لفائدة كّل مؤّسسة مف مؤّسسات التعميـ العالي المذكورة في المادة يحّدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوح :2المادة 

 األولى وفًقا لممالحق المرفقة بيذا القرار.
( سنوات ابتداًء مف تاريخ أّوؿ تأىيل، مع مراعاة أحكاـ 03ثالث ) لمّدة يؤّىل الّتكويف في الّدكتوراه :3المادة 

 المذكور أعاله. 2022جانفي سنة  9 المؤّرخ في 28مػف القرار رقـ  22و 5المادتيف 
يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومديرو مؤّسسات الّتعميـ العالي المذكورة أعاله، كّل فيما يخّصو، : 4المادة 

 بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 13 فيحرر بالجزائر 

 زير التعميـ العالي والبحث العمميو 
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عميػـ العالػي لضماف الّتكويػفتضّمف تأىيػل مؤّسسػات التّ الم ،2022جانفي  13مؤرخ في ال 033قػػرار رقـ ال ممحق
  2022-2021ويحػّدد عػدد المقاعد البيداغوجية المفتوحػة بعنػواف الّسنػة الجامعيػة  لنيػل شيػادة الّدكتػوراه

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1جامعة الجزائر

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques 
Total 

(Filière) 

SM Chimie LEMLIKCHI Wahiba Chimie Des Matériaux  3 3 

SNV 

Ecologie et 
Environnement 

MAMMERIA Aicha Beya Ecologie et Environnement 6 6 

Sciences 
Biologiques 

MENAD Rafik 
Microbiologie Appliquée 3 

6 
Biochimie Appliquée 3 

DSP حقوق LAGGOUNE El-Oualid 

 3 قانوف العقود والمسؤولية

55 

 3 القانوف االقتصادي

 3 القانوف الدولي والعالقات الدولية

 3 الدولة والمؤسسات العمومية

 3 القانوف القضائي

SHS 

شريعة –علوم إسالمية   HAMMOUCHE Mohamed 3 3 أصوؿ الفقو 

لغة عربية -علوم إسالمية    
وحضارة إسالمية   

 
FERADJI Ali 

 3 الحضارة اإلسالمية
 
9 
 

 3 المغة العربية والدراسات القرآنية

 3 إعجاز القرآف والدراسات البيانية

أصول الدين -علوم إسالمية   KADDI Khalil 3 3 القرآف الكريـ وعمومو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2جامعة الجزائر

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques 
Total 

(Filière) 

LLA 

 LACHI Iman الدراسات النقدية

  3 تحميل الخطاب
 
9 
 

 3 نقد حديث ومعاصر

مناىجنقد و   3 

 LAIB Ouahiba دراسات لغوية

 3 تعميمية المغة العرببة

 3 المعجمية العربية 9

 3 لسانيات تطبيقية

 LARFI Naciba دراسات أدبية

 3 دراسات جزائرية

 3 أدب عالمي ومقارف  9

 3 أدب قديـ

SHS 

 
 علم اآلثار -علوم إنسانية 
 

SERRADJ Nedjma 

التاريخ آثار ما قبل  3 

 
55 
 

 6 آثار إسالمية

 3 آثار قديمة

 3 الصيانة والترميـ

علم المكتبات -علوم إنسانية   
 

DJEZAIRI Samir 

 3 تسيير ومعالجة المعمومات

 
 

51 
 

 3 تكنولوجيا وىندسة المعمومات

 3 عمـ المكتبات والمعمومات

 3 عمـ األرشيف

أرطوفونيا -عية العلوم االجتما  GUELLAB Saliha 3 3 إضطرابات المغة والتواصل 

علوم التربية -العلوم اإلجتماعية   LAKEHAL Lakhdar 

 3 اإلرشاد والتوجيو

 3 عمـ النفس التربوي  9

 3 عمـو التربية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3امعة الجزائرج
Domaine Filière 

Responsable du 
CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques 
Total 

(Filière) 

SEGC 

 علوم تجارية
BENLOUKIL 

Ramdane 

 3 إدارة التسويق

21 
 3 تسويق سياحي وفندقي

 3 تسويق صناعي

 3 تسويق بنكي

 KISRA Messaoud علوم التسيير

ارة األعماؿإد  3 

 
9 

 3 اإلستعالـ اإلقتصادي ونظـ المعمومات

 3 إدارة الموارد البشرية

 BENZIANE Radia العلوم االلتصادية
 3 إقتصاد نقدي و بنكي

 
 3 االقتصاد الكمي التطبيقي لمتنمية 6

 KEDDI Abdelmadjid علوم مالية ومحاسبة

 3 مالية وبنوؾ إسالمية

21 
قيق ومراقبة التسييرتد  3 

 3 المالية العامة والتشريع المالي الضريبي

 3 محاسبة

DSP العلوم السياسية CHIKHAOUI Salim 

 3 الدراسات األمنية واالستراتيجية

 
25 

 3 العالقات الدولية

 3 تنظيـ سياسي و اداري 

 3 دراسات سياسية مقارنة

 3 سياسة عامة

SHS 

 
علوم اإلعالم -علوم إنسانية 

 واالتصال 
 

SALEM-ATTIA El 
Hadj 

 3 االتصاؿ في التنظيمات
 
9 
 

بصري -سمعي  3 

 3 صحافة مطبوعة والكترونية

STAPS 

 نشاط بدني رياضي تربوي
GOUMIRI Faiza 

Houria 

 3 النشاط البدني الرياضي المدرسي
 
 3 النشاط البدني الرياضي الترويحي 6

 إدارة و تسيير رياضي
DECHAICHA 

Abderrahmane 
 3 3 تسيير المنشئات الرياضية والموارد البشرية

 BOUHAL Fayçal تدريب رياضي

 3 التحضير النفسي الرياضي

 3 التحضير البدني الرياضي 9

 3 التدريب الرياضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ىػواري بومديػف العمػـو والتكنولوجيػاجامعة 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST 

Electronique TELLACHE Mohamed 

Optronique Des Systèmes 4 

10 Systèmes Embarqués 3 

Instrumentation Electronique 3 

Electrotechnique HAMDANI Samir 

Electrotechnique Industrielle 5 

14 
Commandes Electriques 2 

Machines Electriques 3 

Réseaux Electriques 4 

Génie Des Procédés RIHANI Rachida 

Génie Des Procédés 3 

11 Génie De L'Environnement 5 

Génie Chimique 3 

Génie Mécanique AMEZIANI Djamel Eddine 
Energétique 3 

6 
Génie Des Matériaux 3 
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Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST 

 
Télécommunications 

 
MERAZKA Fatiha 

Communications et Réseaus 
Sans Fil 

1 

 
15 
 

Télécommunications et 
Traitement de l'Information 

10 

Télécommunications et 
Intelligence Artificielle 

4 

Travaux Publics BAHAR Ramdane Voies et Ouvrages d'Art 5 5 

SM 

Chimie AROUS Omar 

Chimie et Physique Des 
Matériaux Inorganiques 

3 

14 
Chimie du Médicament 5 

Chimie Analytique 6 

Physique KECHOUANE Mohamed 

Energétique et Mécanique Des 
Fluides 

2 

7 
Physique Des Matériaux 3 

Physique Théorique 1 

Physique Des Rayonnements 1 

SNV 
Sciences 

Biologiques 

 
DJEBARI ÉP LARABA 

Fatima 

Biochimie-Immunologie 6 

 
15 

Microbiologie 3 

Physiologie, Physiopathologie 
et Génomique 

6 

MI 
 

Informatique 
 

DJAAFAR 
BOUKHEDOUMA  Saida 

Réseau et Sécurité des 
Systèmes Informatiques  

3 

 
13 

Méthodes Formelles et 
Applications 

2 

Intelligence Artificielle 5 

Systèmes d'Information et 
Génie Logiciel 

3 

SNV Biotechnologies BELGUENDOUZ Houda 

Biotechnologie et Pathologie 
Moléculaire 

3 
6 

Biotechnologie et Santé 3 

STU Géophysique HAMOUDI Mohamed 

Imagerie et Cartographie 
Numérique 3 6 

Géophysique 3 

ST 
Hydraulique 

KHELLAF Mohamed 
Cherif 

Hydraulique Urbaine 2 

4 Science de l'Eau et de 
l'Environnemnt 2 

Automatique FERGUENE Farid Automatique et Robotique 3 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجمفةجامعة 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST 
 

Automatique 
REZAOUI Mohamed 

Mounir 

Automatique et Systèmes 4 
 

12 
 

Automatique et Informatique 
Industrielle 

4 

Automatique 4 

 
Electromécanique 

 
LARROUSSI Kouider 

Mécatronique 4 

12 Electromécanique 4 

Maintenance Industrielle 4 

Electrotechnique BELADEL Abdelkader 

Réseaux Electriques 3 

12 
Electrotechnique Industrielle 3 

Commandes Electriques 3 

Energies Renouvelables 3 

ST Génie Civil 
HARZALLAH Salah 

Eddine 

Matériaux De Construction 3 

9 
Structures 3 

Matéraiux Innovants Pour La 
Construction Durable 

3 



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   465   

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تيػػزي وزوجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SM 

Chimie DERMECHE Leila 

Chimie de L'Environnement 4 
 

12 
Chimie Pharmaceutique 4 

Chimie Physique 4 

Physique 
MEGCHICHE El 

Hocine 
Matière et Rayonnement 3 3 

SNV 

Biotechnologies BOUAZZA Belaid 
Biotechnologie Végétale 3  

6 
 Biotechnologie et Santé 3 

Sciences Biologiques 

BENSAAD   
EPOUSE 

MEDJDOUB 
Ferroudja 

Microbiologie 3 

12 

Biologie et Physiologie de la 
Reproduction 

3 

Biologie de la Conservation 3 

Biologie et Contrôle des 
Populations d'Insectes 

3 

Génie Mécanique 
BOUKHALKHAL Ahmed 

Lamine 

Energétique 2 

8 

Construction Mécanique 2 

Génie Des Matériaux 1 

Energies Renouvelables En 
Mécanique 

3 

Télécommunications RABEHI Abdelhalim 

Cryptographie et Sécurité Des 
Données 

3 

9 
Systèmes De 

Télécommunications 
3 

Communications et Réseaus 
Sans Fil 

3 

SM Chimie AISSAOUI Regadia 

Chimie Analytique 3 

9 Chimie Appliquée 3 

Chimie Organique 3 

SM 
 

Physique 
KHARROUBI Mohamed 

Physique Des Matériaux 3 

9 
Physique Energétique et Energie 

Renouvelable 
3 

Physique De La Matière 
Condensée 

3 

 
 

SEGC 
 
 

 3 3 تسويك سياحي MESSELLEM Ibrahim علوم تجارية

 علوم التسيير
 

BEN ALIA Lakhdar 
 

ارد البشريةتسيير المو  3 

 3 إدارة األعمال 9

 3 تسيير عمومي

 CHIBOUT Slimane العلوم االقتصادية

 2 التصاد و إحصاء تطبيمي
 

6 
 1 تحليل إلتصادي وإستشراف

 1 إلتصاد نمدي وبنكي

 KHEIRI Abdelkarim علوم مالية ومحاسبة

 3 محاسبة وجباية

 3 مالية المؤسسة 9

 3 مالية وبنون

 
 

STAPS 

 FIREM Tayeb نشاط بدني رياضي مكيف
 3 النشاط البدني الرياضي المكيف التنافسي

6 
 3 النشاط البدني الرياضي المكيف و الصحة

 CHERFI Ameur نشاط بدني رياضي تربوي

 5 النشاط البدني الرياضي الترويحي
 

3 
 

 1 النشاط البدني الرياضي المدرسي

 5 النشاط البدني الرياضي التربوي

 SERBOUT Abdelmalik تدريب رياضي

 1 التحضير البدني الرياضي
 

6 
 
 

 5 التحضير النفسي الرياضي

Analyse et Expertise de la 
Performance Sportive 

3 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 
 

SEGC 
 

 علوم تجارية
LEGHIMA EP 

AISSAT Amina 
 3 3 تسويق وتجارة دولية

 علوم التسيير
ZOUAOUI  EP 
RACHEDI Akila 

 3 3 إدارة إستراتيجية

 ABRIKA Belaid العلوم االقتصادية
د التنميةإقتصا  5 

9 

 4 اقتصاد ومالية محمية

 
 

LLA 

 دراسات لغوية
TIGUERCHA EP 
KIBOUH Fazia 

 3 تعميمية المغة العرببة
6 

 3 المسانيات والمغة العربية

 دراسات أدبية
 

OULD AHMED  
EPS HEDDAM 

Nouara 

 3 أدب جزائري 

 
9 

 3 أدب عالمي ومقارف 

 3 أدب عربي قديـ

 
 

SHS 

أرطوفونيا -العلوم االجتماعية   BARA Sid Ahmed 

 3 إضطرابات المغة والتواصل
 
9 
 

 3 العمـو العصبية والمعرفية

 3 إعاقة سمعية

فلسفة-العلوم االجتماعية  BADJI Ahmed 1 1 الفمسفة الغربية الحديثة والمعاصرة 

علم النفس-العلوم االجتماعية  KHELFANE Rachid لنفس العمل والتنظيـعمـ ا  3 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البويرةجامعة 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST Génie Des Procédés ZIANI Salima Génie Chimique 3 3 

SM Physique BOUHDJER Lazhar 

Physique Des Matériaux 3 

6 Physique De La Matière 
Condensée 

3 

MI Informatique ABBAS Akli 

Intelligence Artficielle et Ses 
Applications 

3 
6 

Réseaux et Systèmes Distribués 3 

SEGC 

 GRINAT Smail علوم تجارية
وتجارة دولية مالية  3 

6 
 3 تسويك الخدمات

 CHELLALI Abdelkader علوم التسيير
 3 إدارة الموارد البشرية

6 
 3 إدارة األعمال

 MOULAY  Boualem العلوم االقتصادية

 3 التحليل االلتصادي واالستشراف

51 
 3 إلتصاد كمي

 3 إلتصاد نمدي و بنكي

ؤسساتإلتصاد وتسيير الم  3 

 CHEDRI MAAMAR Souad علوم مالية ومحاسبة

 3 مالية المؤسسة

 3 محاسبة 9

 3 محاسبة وتدليك

LLA 

 الدراسات النقدية
 

HIDOUCHE Ahmed 
 

 3 النمد العربي الحديث والمعاصر
6 

 3 النمد العربي المديم

 MELOUK Rabah دراسات أدبية
 3 أدب جزائري

6 
ي حديث ومعاصرأدب عرب  3 

SHS  تاريخ -العلوم اإلنسانية  HASBELLAOUI Nassim 3 3 التاريخ الوسيط 

STAPS 

 KHIRI Djamal Administration Et Gestion De Sport 3 3 إدارة و تسيير رياضي

 MANSOURI Nabil تدريب رياضي
 3 التدريب الرياضي النخبوي

6 
 3 التحضير البدني الرياضي

ST Hydraulique METAICHE El-mehdi 
Science de l'Eau et de 

l'Environnemnt 
3 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1البميػػدةجامعة 
Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 

Nombre de 
places 

pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST 
 

Aéronautique 
 

BENAOUDA 
ZOUAOUI Braham 

Propulsion Spatiale 2 

12 

Communication Navigation et 
Surveillance Atm 

1 

Télécommunications Spatiales 1 

Propulsion Avions 2 

Exploitation Aéronautique 1 

Avionique 2 

Structures Des Avions 1 

Opérations Aériennes 1 

Structures Avions 1 

Automatique 
FERDJOUNI 

Abdelaziz 

Automatique 1 

3 
Commande Des Machines 

Electriques 
1 

Automatique et Systèmes 1 

ST 

Electronique 
MAAMOUN 
Mountassar 

Instrumentation Electronique 1 

6 
Electronique Des Systèmes 

Embarqués 
2 

Electronique Des Systèmes De 
Télécommunications 

3 

Electrotechnique BRADAI Rafik 

Energies Renouvelables 3  
9 
 

Electrotechnique 3 

Réseaux Electriques 3 

Génie Civil 

 
ABED Younes 

Géo Matériaux 1 

7 Géotechnique 3 

Matériaux De Construction 3 

Génie Des Procédés ISSAADI Rachid 

Génie Pharmaceutique 5 

14 

Génie De L'Environnement 3 

Génie Chimique 3 

Génie Des Procédés Des 
Matériaux 

3 

Génie Mécanique 

 
TIBERKAK Rachid 

Construction Mécanique 4 

9 Génie Des Matériaux 1 

Energétique 4 

ST 

 
Télécommunications 

 
 DJENDI Mohamed 

Réseaux et Télécommunications 1 

3 Systèmes et Télécommunications 1 

Systèmes De Télécommunications 1 

 
SM 

   
Chimie 

  
BOUZIDI   EP EL-
HATTAB Naima 

  

Chimie Des Matériaux 4  
10 
 

Chimie Organique 2 

Chimie Des Produits Naturels 2 

Chimie Analytique 2 

 Physique  REKIK Brahim Rayonnement et Matière 3 
6 

Physique Des Matériaux 3 

SNV 

Biotechnologies 
MOUMENE NÉE 
MESSGO Saida 

Biotechnologie Microbienne 2 

9 

Biotechnologie et Valorisation Des 
Plantes 

2 

Biotechnologie et Pathologie 
Moléculaire 

3 

Biotechnologie Végétale 2 

Ecologie Et 
Environnement 

BENFEKIH EP ALLAL 
Leila 

Protection Des Ecosystèmes 2 

9 

Biodiversité et Environnement 3 

Ecologie Végétale et 
Environnement 

1 

 3 محيط فالحي ومؤشرات حيوية
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Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de 

places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SNV 

Sciences 
Alimentaires 

MEGATELI Smain 

Sécurité Agro-Alimentaires et 
Assurances Qualité 

2 

5 Nutrition et Sciences Des Aliments 1 

Agro-Alimentaires et Controle De 
Qualité 

2 

Sciences 
Biologiques 

BELMESKINE Hayet 

Microbiologie 3 

12 
Biochimie 2 

Biologie Moléculaire et Cellulaire 5 

Génétique 2 

MI Informatique 
OULD-KHAOUA 

Mohamed 

Data Science 1 

 
7 

Réseaux et Systèmes Distribués 1 

Sciences et Technologies De 
L'Information et De La 

Communication 
1 

Intelligence Artificielle et Génie 
Logiciel 

4 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2البميػػدةجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

LLA دراسات أدبية BEKKOUCHE Aissa 
 3 أدب عربي حديث ومعاصر

6 
 3 أدب عالمي ومقارف 

DSP حقوق HAMIDA Ahcene 

 3 القانوف الجنائي والعمـو الجنائية

 3 قانوف البيئة والتنمية المستدامة 8

 1 قانوف دولي عاـ

SHS 
اإلجتماعية  العلوم  

علوم التربية -  
TELLI Abderrahmane 

 3 عمـ النفس التربوي 
6 

 3 القياسي النفسي والتقويـ التربوي 

SEGC 

 علوم تجارية
HADJ AISSA Sid 

Ahmed 

 3 تسويق الخدمات
6 

 3 تسويق سياحي

 YEDDOU Mohamed علوم التسيير
 6 تسيير عمومي

9 
 3 اإلدارة المالية

لوم اقتصاديةع  MAHFOUD Mourad 

 3 إقتصاد نقدي و بنكي

 3 الصيرفة اإلسالمية 9

 3 إقتصاد التنمية

 AMOURA Djamel علوم مالية ومحاسبة
 3 محاسبة وتدقيق

6 
 3 جباية ومالية المؤسسة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 األغواطجامعة 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de 

places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 
ST 

Electronique GUEFFAF Hamza 

Systèmes Embarqués 3 

11 Micro-Électronique 3 

Instrumentation 5 

Electrotechnique SEGHIR Tahar 

Energies Renouvelables 3 

9 Electrotechnique Industrielle 3 

Matériaux En Electrotechnique 3 

Génie Civil 
BELAIDI Akram Salah 

Eddine 
Matériaux En Génie Civil 3 3 
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Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de 

places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

Génie Des Procédés GUENANE Hadjira 

Génie Des Procédés de 
L'Environnement 

6 

12 
Génied Des Procédés des Matériaux 3 

Génie Pharmaceutique 3 

Travaux Publics MAKHLOUFI Zoubir Voies et Ouvrages d'Art 6 6 

SM 

Chimie GOURINE Nadhir 
Chimie des Produits Naturels 6 

12 
Chimie Appliquée 6 

Physique 
BOUCHENAFA 

Mohamed 
Physique des Matériaux 6 6 

SNV 

Ecologie Et Environnement BENACEUR Farouk 
Ecologie et Environnement 7 

12 
Biodiversité et Environnement 5 

Sciences Biologiques GOUZI Hicham 

Microbiologie Environnementale et 
Sanitaire 

4 
 

12 
 

Parasitologie 4 

Biochimie Appliquée 4 

MI 

Informatique CHAIB Noureddine 

Réseaux et Sécurités 3 

9 Systèmes Informatiques et Réseaux 3 

Intelligence Artficielle et Ses 
Applications 

3 

Mathématiques BELACEL Amar 

Théorie des Opérateurs 3 

9 Analyse Fonctionnelle 3 

Edp 3 

SEGC 

لتسييرعلوم ا  KHENNICHE Youcef 3 3 مماوالتية 

 NEBEG Boubakeur العلوم االلتصادية

 3 إلتصاد نمدي و بنكي

 3 إلتصاد كمي 9

 إلتصاد وتسيير المؤسسات
 

3 

SEGC علوم مالية ومحاسبة 
SAIDANI Mohammed 

Said 

 3 محاسبة وتدليك
 

9 
 

 3 محاسبة وجباية

 3 مالية وبنون

LLA 

 دراسات لغوية
BOUGRINE 
Boubakeur 

 3 3 اللسانيات واللغة العربية

 دراسات أدبية
MERZOUG 
Boubakeur 

حديث ومعاصر أدب  3 

6 

 3 أدب لديم

DSP 

 حموق
BEN SALAH 

Mohamed Hadj Aissa 
 3 3 المانون الخاص المعمك

 GAETI Elayachi العلوم السياسية
جيةالدراسات األمنية واالستراتي  3 

6 
 3 االدارة العلمية والرلمنة

SHS 

علوم التربية -العلوم اإلجتماعية   BEDOUI Aicha 3 3 اإلرشاد والتوجيه 

 
علم اإلجتماع-علوم اجتماعية  
 

BIRANE Benchaa 

 3 علم االجتماع الحضري

 
9 
 

 3 علم اجتماع التربية

 2 علم اجتماع التنظيم والعمل

ع االتصالعلم اجتما  1 

STAPS 

 نشاط بدني رياضي تربوي
BAIT Redouane 

Bendjeddou 

 3 النشاط البدني الرياضي المدرسي
9 
 

 3 النشاط البدني الرياضي الترويحي

 3 النشاط البدني الرياضي التربوي

 BAFFA Abdellah إدارة و تسيير رياضي
 3 تسيير المنشئات الرياضية والموارد البشرية

6 
Administration et Gestion de Sport 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بجايةجامعة 
Domaine Filière 

Responsable du 
CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques 
Total 

(Filière) 

 
 

ST 

Automatique 
LEHOUCHE 

Hocine 

Automatique et Systèmes 3 

6 Automatique et Informatique 
Industrielle 

3 

Electromécanique 
LAGGOUNE 
Radouane 

Maintenance Industrielle 3 
6 

Electromécanique 3 

Electrotechnique BOUDRIES Zoubir 

Energies Renouvelables 2 

12 

Machines Electriques 2 

Commandes Electriques 2 

Réseaux Electriques 3 

Electrotechnique Industrielle 3 

Génie Civil 
TAHAKOURT 
Abdelkader 

Matériaux En Génie Civil 2 
5 

Structures 3 

Génie Des Procédés 
HABI 

Abderrahmane 

Génie Chimique 3 

13 
Génie Des Polymères 6 

Génie Alimentaire 2 

Génie Pharmaceutique 2 

Génie Mécanique MENDIL Fatsah 

Energétique 3 

8 Construction Mécanique 2 

Génie Des Matériaux 3 

ST 

Génie Minier FREDJ Mohamed 

Exploitation Minière et 
Géotechnique 

3 

9 
Valorisation Des Ressources 

Minérales 
6 

Télécommunications 
MEKHMOUKH 

Abdenour 

Réseaux et Télécommunications 3 

6 Systèmes De 
Télécommunications 

3 

SM 

Chimie 
AIT AHMED EPSE 

TAHIR Nadia 

Chimie De L'Environnement 3 
6 

Chimie Des Matériaux 3 

Physique SOUICI Abdelhafid 
Physique Théorique 3 

10 
Physique Des Matériaux 7 

SNV 

Biotechnologies DJINNI Ibtissem 

Biotechnologie et Santé 5 

13 
Biotechnologie Microbienne 6 

Biotechnologie et Pathologie 
Moléculaire 

2 

Ecologie Et 
Environnement 

KHEMMOUDJ 
Kaddour 

Ecologie 6 

10 Biodiversité et Sécurité 
Alimentaire 

1 

Ecologie Microbienne 3 

SNV 

Sciences 
Alimentaires 

BRAHMI Fatiha 

Sécurité Agro-Alimentaires et 
Assurances Qualité 

3 

15 

Agro-Alimentaires et Controle De 
Qualité 

4 

Qualité Des Produits et Sécurité 
Alimentaire 

4 

Production et Transformation 
Laitière 

2 

Sciences Des Corps Gras 2 

Sciences 
Biologiques 

 
OUCHEMOUKH 

Salim 

Pharmaco-Toxicologie 3 

15 

Biochimie Appliquée 3 

Biologie De La Conservation 3 

Microbiologie 3 

Bilogie et Physiologie Animale 3 

MI Informatique AMROUN Kamal 

Data Science 3 

15 Réseaux et Systèmes Distribués 6 

Intelligence Artificielle 6 

MI Mathématiques 
BERDJOUDJ 

EPSE BOURAINE 
Louiza 

Analyse Math et Application 7 10 

Probabilités et Statistique 3 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques 

Total 
(Filière) 

Mathématiques 
Appliquées 

RAHMOUNE 
EPSE AOUDIA 

Fazia 

Mathématiques Financières 3 

9 

Modélisation Mathématique et 
Évaluation Des Performances  

Des Réseaux 

3 

Modélisation Mathématique et 
Techniques De Décision 

3 

SEGC اديةالعلوم االقتص  
BOUKHEZER 

EPSE HAMMICHE 
Nacira 

  3 التحميل االقتصادي واالستشراؼ
8 
 5 اقتصاد نقدي و بنكي 

LLE Langue Française LALILECHE Nadir Didactique du Fle 9 9 

LLA دراسات لغوية 
LAHOUEL 
Tassadit 

  3 لسانيات عربية
 3 لسانيات تطبيقية 6

LLA دراسات أدبية 
BETATACHE 

Boualem 

 3 أدب جزائري حديث ومعاصر
6 

 3 أدب عربي حديث ومعاصر

DSP حقوق BERRI Noureddine 

 3 قانوف أعماؿ

 
51 

 

 3 القانوف االداري 

 3 قانوف خاص

 3 القانوف الجنائي والعمـو الجنائية

SHS علم النفس-العلوم االجتماعية  
IKARDOUCHENE 

Zahia 
 

س اإلجتماعيعمـ النف  3 
9 

 6 عمـ النفس العمل والتنظيـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المديةجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques 

Total 
(Filière) 

 
 

ST 

Automatique 
TLEMCANI 
Abdelhalim 

Automatique et Systèmes 6 6 

Electronique 
OULD ZMIRLI 

Mohamed 
Electronique 3 3 

Génie Civil DEBIEB Farid 
Matéraiux Innovants Pour La 

Construction Durable 
6 6 

Génie Climatique TRIKI Zakaria Génie Climatique 6 6 

Génie Des 
Procédés 

LAIDI Maamar 

Génie Des Procédés 3 

 
15 

 

Génie Chimique 3 

Génie Pharmaceutique 3 

Génie Des Procédés De 
L'Environnement 

3 

Génie Des Matériaux 3 

 
Génie Mécanique 

 
ZEMIRLINE Adel 

Construction Mécanique 5 

10 Energétique 4 

Génie Des Matériaux 1 

SM 
Chimie 

MAACHOU 
Hamida 

Chimie Des Matériaux 6 
6 

Physique KOUADIK Smain Physique Des Matériaux 6 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
NABI Fahima 

Ecologie Forestière 1 
3 

Phytopathologie 2 

SEGC 

 علوم تجارية
MOULOUDJ 

Kamel 
 3 التسويك الرلمي

 
3 

لتسييرعلوم ا  
BOUDJETTOU 

Hakim 

 3 إدارة األعمال
6 

 3 تسيير عمومي

 العلوم االقتصادية
SAOUDI 

Mohamed 

 3 إلتصاد كمي

 3 تحليل إلتصادي وإستشراف 9

 3 إلتصاد نمدي و بنكي
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques 

Total 
(Filière) 

LLE Langue Française KADIK Djamel 

Littérature Francophone 3 

6 
Didactique Des Langues et 

Des Cultures 
3 

LLA الدراسات النقدية 
AKKAL Fatima 

Zohra 

 5 نمد مغاربي
 

3 
 5 نمد حديث ومعاصر

 5 أدب أندلسي ودراسات شرلية

DSP حقوق DEBIH Zahira 

 3 لانون الدولة والمؤسسات

 
55 

 

 3 لانون أعمال

 3 لانون دولي عام

جنائيةالمانون الجنائي والعلوم ال  3 

 3 لانون عماري

SHS 

تاريخ -العلوم اإلنسانية   GHERBI Elkali 

 3 تاريخ المغرب الحديث والمعاصر

 3 تاريخ وحضارة المشرق االسالمي 9

 3 الدولة العثمانية

علوم اإلعالم -علوم إنسانية 
 واالتصال

BESSAM Ahmed 
Cherif 

 1 االتصال في التنظيمات

بصري-يسمع 5  5 

 1 اتصال وعاللات عامة

 3 3 علم اجتماع التربية OUAKED Rabah علوم اجتماعية

علم -العلوم االجتماعية
 النفس

BEKKIS Farid 
  3 (علم النفس العيادي)االكلينيكي

 3 علم النفس المدرسي 6

ST Génie Biomédical 
SOLTANE 
Mohamed 

Télémédecine et Informatique 
Biomédicale 

5 
10 

Imagerie Médicale 5 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بومرداسجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 
ST 

 

Automatique 
YAKHELEF 

Yassine 
 

Automatique 3 
 

6 
Automatique et Informatique 

Industrielle 
3 

Electronique BELKACEM Samia 

Instrumentation 3 
 

9 
 

Electronique 3 

Electronique Des Systèmes 
Embarqués 

3 

Electrotechnique 
DEKHANDJI 
Fatma Zohra 

Electrotechnique 3 

9 Energies Renouvelables 3 

Réseaux Electriques 3 

Génie Biomédical OMARI Tahar 

Imagerie Médicale 2 

6 
Instrumentation Biomédicale 3 

Télémédecine et 
Informatique Biomédicale 

1 

Génie Industriel BENAMMAR Samir Génie Industriel 3 3 

ST 

 
Génie Mécanique 

 
NOUR Abdelkader 

Ingénierie Mécanique 4 
 
 

15 

Construction Mécanique 4 

Génie Des Matériaux 4 

Energétique 3 

Hydrocarbures ZERAIBI Nourdine 
Génie Pétrolier Production 

Des Hydrocarbures 
3 3 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
ADJLANE 
Nouredine 

Production Animale 2 

6 Phytopharmacie et 
Protection Des Végétaux 

4 

MI Informatique 
RIAHLA Mohamed 

Amine 

Cryptographie et Sécurité 1  
 
 

12 
 

Intelligence Artficielle et Ses 
Applications 

7 

Sécurité Des Systèmes 
Informatiques et Réseaux 

2 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

Méthodes Formelles et 
Applications 

1 
 

Modélisation et Optimisation 
Des Systèmes 

1 

SEGC 

 TOUATI Idris عموـ التسيير

 1 تسيير الموارد البشرية
 

6 
 3 تسيير عمومي

 5 إدارة الموارد البشرية

 العموـ االقتصادية
 SAIDJ Abdelhakim 

 3 إقتصاد وتسيير المؤسسات
6 

 3 إقتصاد كمي

 SAIDJ Faiz عموـ مالية ومحاسبة
 3 محاسبة وجباية معمقة

6 
 3 مالية المؤسسة

LLE Langue Anglaise BENMEZAL Farid 
Didactique 3 

6 
Littérature et Civilisation 3 

LLA 

 3 3 النقد العربي الحديث والمعاصر HADIM Aicha الدراسات النقدية

سات لغويةدرا  SALHI Ali 3 3 لسانيات عربية 

  BOUKEZZOULA دراسات أدبية
Nadjat 

 3 خطاب أدبي قديـ وحديث
6 

 3 أدب عربي

 DSP 
 حقوؽ 

BOUTEBBA 
Mourad 

 

 6 قانوف عاـ
51 

 6 قانوف خاص

 AMROUCHE العموـ السياسية
Abdelouahab 

 6 تنظيـ سياسي و اداري 

 1 عالقات دولية 51

 4 العالقات الدولية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 خميس مميانةجامعة 

Domaine Filière 
Responsable de la  

filière 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST Génie Mécanique TOUAIBI Rabah 
Construction Mécanique 3 

9 
Energétique 6 

SNV 

Biotechnologies LAZALI Mohamed Biotechnologie Microbienne 3 3 

Ecologie et 
Environnement 

YAHIAOUI Ibrahim 
Argo Ecologie 2 

4 
Protection Des Ecosystèmes 2 

LLA دراسات أدبية BENTAIBA Ibrahim 
ي أدب جزائر   3 

6 
 3 أدب عربي حديث ومعاصر

STAPS تدريب رياضي MELOUK Kamel 
 5 التحضير النفسي الرياضي

3 
 1 التدريب الرياضي النخبوي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غردايةجامعة 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

SNV 

Ecologie Et 
Environnement 

GUERGUEB El-Yamine 

Argo Ecologie 3 

6 
 

Biodiversités et Ecologie 
Végétales 

2 

Biodiversité et 
Environnement 

1 

Sciences 
Agronomiques 

ALIOUA Youcef Protection Des Végétaux 6 6 

MI Informatique BELLAOUAR  Slimane 
Systèmes Intelligents et 

Apprentissage Automatique 
3 3 

SEGC 
 

 علوم تجارية
 

BAHAZ Louiza 

 5 تسويك وتجارة دولية
 
 

51 
 

 3 تسويك سياحي

 1 التسويك الرلمي

 1 تسويك الخدمات



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   474   

 

 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

 CHENINI Adel علوم التسيير

نظيـ والطفرة الرقميةالت  3 

 
 

55 
 

 3 إدارة إستراتيجية

 3 مقاوالتية

 3 إدارة األعماؿ

 3 إدارة الموارد البشرية

SEGC 

 العلوم االقتصادية
 

 
AMMI SAID Hamza 

 3 إقتصاد نقدي و بنكي

 
55 
 

 3 إقتصاد دولي

 3 إقتصاد وتسيير المؤسسات

 3 إقتصاد كمي

 3 التحميل االقتصادي واالستشراؼ

 علوم مالية ومحاسبة
ROUANI Bouhafs 6 3 محاسبة ومالية 

 3 محاسبة وتدقيق  

DSP 
 حقوق

BEN FARDIA 
Mohammed 

 3 حقوؽ االنساف والحريات العامة

 3 المانون الدولي الجنائي 51

 3 المانون االداري

 3 لانون خاص

سياسيةالعلوم ال  DJIDOUR Hadj Bachir 3 3 ادارة و جماعات محلية 

SHS 

تاريخ -العلوم اإلنسانية   LAKEHAL Chikh 

 3 التاريخ الوسيط

 3 تاريخ حديث 9

 3 التاريخ المعاصر

علم النفس-العلوم االجتماعية  
OULEDHAIMOUDA 

Djemaa 

علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارد 
 البشرية

3 
6 

 3 علم النفس اإلجتماعي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تمنراستجامعة 
Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques 

Total 
(Filière) 

ST Electrotechnique CHAIB Lakhdar Electrotechnique 3 3 

SM Chimie 
BELALEM Mohammed 

Abdelkader 
Chimie Appliquée 3 3 

 
SNV 

Sciences 
Biologiques 

DRICI Habiba Microbiologie Appliquée 3 3 

SEGC العلوم االقتصادية KERKEB Mebarek 3 3 إقتصاد نقدي و بنكي 

LLA 

 BENANI Ahmed دراسات لغوية

 1 لسانيات عربية

6 

 5 نحو وصرؼ

 5 الصوتيات

 5 البالغة بيف القديـ والحديث

 5 المسانيات والمغة العربية

 HAFIDI Ahmed دراسات أدبية

 5 أدب جزائري حديث ومعاصر

6 

 5 خطاب أدبي قديـ وحديث

 5 أدب عالمي ومقارف 

 5 أدب عربي حديث ومعاصر

 1 أدب جزائري 

DSP وقحق  SEDDI Omar 
 3 القانوف الجنائي

6 
 3 قانوف خاص أساسي

SHS 
 

تاريخ -العلوم اإلنسانية   
KEDIDA Mohammed 

Mebarek 

-1870االستعمار الفرنسي في الجزائر 
"تحوالت ومقاومات 1945 " 

 
3 
 

 
3 

علم -العلوم االجتماعية
 النفس

BOUTAANI Farid 

 3 عمـ نفس الصحة

 
55 
 

المدرسيعمـ النفس   3 

 3 عمـ النفس العيادي والمرضي

 3 عمـ النفس اإلجتماعي

عمـ النفس العمل والتنظيـ وتسيير الموارد 
 البشرية

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المركػػز الجامعػي بتيبػػازة
Domaine Filière 

Responsable du 
CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques 
Total 

(Filière) 

 
 
 
 
 
 

SEGC 
 

 BACHA Soumia علوم تجارية
  3 التسويق الرقمي

6 
 3 تسويق سياحي 

 
 علوم التسيير

 
 

RADJEF Nacera 

 2 تسيير عمومي
 
 

51 
 

 3 إدارة األعماؿ

 3 إدارة الموارد البشرية

نظيـ والطفرة الرقميةالت  4 

 العلوم االقتصادية
BEN LAKEHAL 

Nawel 

 3 إقتصاد نقدي و بنكي

 
51 

 

 3 الصيرفة اإلسالمية

 3 إقتصاد ومالية محمية

 3 التحميل االقتصادي واالستشراؼ

 RIAD Meriem علوم مالية ومحاسبة

 3 محاسبة وتدقيق

51 
ية لممؤسساتالحوكمة واستراتيجيات مال  3 

 3 مالية وتأمينات

 3 مالية وبنوؾ إسالمية

 
LLA 

 
 الدراسات النقدية

SAADOUNI 
Nadia 

 3 نقد معاصر
6 

 3 النقد والدراسات األدبية

DSP حقوق 

 
 

HARZALLAH 
Karim 

 
 

 3 قانوف أعماؿ

55 

 3 الدولة والمؤسسات العمومية

مستدامةقانوف البيئة والتنمية ال  3 

 3 القانوف البنكي والمالي

 3 قانوف عقاري 

SHS 
 

علم اآلثار -علوم إنسانية   
DAHDOUH 
Abdelkader 

 

 3 آثار إسالمية

 3 آثار قديمة 9

 3 الصيانة والترميـ

 
 علوم اجتماعية

KHERIBECHE 
Abdelkader 

 3 عمـ اجتماع التربية
9 
 

ؼ والجريمةعمـ إجتماع اإلنحرا  3 

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

تاريخ -العلوم اإلنسانية   KARA Fatma 3 3 التاريخ المعاصر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المركػز الجامعػي بآفمػػو

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SEGC 

 علوم التسيير
KHALFFALLHA 

Benyoucef 
 3 3 حوكمة

 MOULOUD Fathi علوم مالية ومحاسبة

 3 تدقيق ومراقبة التسيير

 4 محاسبة ومالية 9

 1 محاسبة وجباية

LLA 

 دراسات أدبية
ZERARKA 

Louakal 

 5 أدب جزائري حديث ومعاصر
3 

 1 أدب عربي

 الدراسات النقدية
RAKHROUR 

M'Hamed 

 5 نقد جزائري معاصر
3 

 1 النقد العربي الحديث والمعاصر

DSP حقوق DJAIRENE Aissa 

 3 قانوف البيئة والتنمية المستدامة

51 
 

 3 قانوف اإلستثمار

العامة حقوؽ االنساف والحريات  3 

 3 القانوف الجنائي والعمـو الجنائية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسػة الوطنيػة العميػا لإلعػالـ اآللػي
Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

MI Informatique BENBOUZID Fatima Systèmes Informatiques 
7  

8 1 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسػة الوطنيػة العميػا لإلحصػاء واالقتصػاد التطبيقػي

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

SEGC العلوم االلتصادية 
CHAOUCHE Seloua 

nassima 

Finance et Actuariat 3 

 6 اإلحصاء التطبيمي وااللتصاد المياسي 15

 6 إلتصاد كمي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسػة الوطنيػة العميػا لممناجمنػت

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

SEGC علوم التسيير SAHEL Sidi Mohamed 3 3 إدارة األعمال 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسػة الوطنيػة المتعػّددة الّتقنيػات

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST 

Hydraulique BENMAMAR Saadia 

Traitement et Epuration Des Eaux 3 

11 
Génie Hydraulique et 

Environnement 
3 

Science De L'Eau et De 
L'Environnemnt 

5 

Génie des 
Procédés 

KERCHICH Yacine 
Génie des Procédés de 

l'Environnement 
4 4 

Automatique BERKOUK El Madjid 
Automatique et Systèmes 2 

4 
Automatique 2 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 
AUMV 

 
Architecture 

BOUSSORA 
Kenza 

Architecture Durable et Projet 
Urbain 

5 
 
8 Patrimoine Architectural, 

Urbain et Paysager 
3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسػة العميػا لمتجػارة

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

SEGC 
  عمـو التسيير

ADMANE Merizek 

  3 إدارة اإلنتاج واإلمداد
9 
 

 3 إدارة المنظمات
 3 التنظيـ والطفرة الرقمية

 عمـو مالية ومحاسبة
 TARHLISSIA Lamine 6 3 محاسبة وتدقيق ومراقبة 

 3 مالية البنوؾ والتأمينات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة
Domaine Filière 

Responsable du 
CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

 
SNV 

 

Sciences 
Agronomiques 

LAOUAR Meriem 

Agroéquipement 3 

 
12 

 

Phytopathologie 4 
Développement Agricole et 

Agroalimentaire 
2 

Amélioration Des Productions 
Végétales et Agriculture Durable 

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ياالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

SNV 
Hydrobiologie 

Marine  
et Continentale 

HAMDI Boualem 

Bioressources Marines 5 

13 
Environnement Littoral 

"Biosurveillance et Gestion 
Intégrée" 

5 

Ressources Halieutiques 3 

STU 
Géographie et 

Aménagement du 
Territoire 

MEZOUAR Khoudir 
Aménagement du Territoire 3 

6 Climatologie, Risque et 
Environnement 

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 
SNV 

 

 
Sciences 

Vétérinaires 
 

MARNICHE Faiza 

Dominantes Pathologiques 
Des Ruminants 

3 

9 
Parasitologie Vétérinaire 2 

Reproduction et Chirurgie 
Obstétricale Chez Les 
Animaux Domestiques 

3 

Microbiologie Clinique 1 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

LLA دراسات لغوية LALOUI Chafika 

 4 لسانيات تطبيقية
 
 

9 
 
 

 2 المسانيات والمغة العربية

 2 لسانيات النص وتحميل الخطاب

 2 المعجمية العربية

 1 تعميمية المغة العرببة

SHS 

 
تاريخ -ة العمـو اإلنساني  
 

KEBAILI Kahina 

 3 تاريخ قديـ

 
25 

 7 التاريخ المعاصر

 3 التاريخ الوسيط

 1 تاريخ حديث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لعميا لألساتذة باألغواطالمدرسة ا

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

LLA الدراسات النمدية KHELIFA Boulefaa 

 2 نقد ومناىج

 2 النظرية النقدية المعاصرة وتحميل الخطاب 3

 2 النقد والبالغة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
BAHA Mounia 

Biodiversité et Valorisation des 
Ressources Naturelles 

2  
 

6 
 
 

Biologie et Controle des 
Populations d'Insectes 

2 

Bio-surveillance et Valorisation 
des Milieux 

2 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST Génie Mécanique CHEIKH Mohamed Construction Mécanique 6 6 



 

 

2022-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   478   

 

 

 1جامعػػة قسنطينػػة
Domaine Filière 

Responsable du 
CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 

Automatique 
CHEMACHEMA 

Mohamed 
Automatique et Systèmes 3 3 

Electronique TELIA Azzedine 
Micro-Électronique 3 

6 
Instrumentation 3 

Electrotechnique NABTI Khalil 
Commandes Electriques 7 

10 
Electrotechnique Industrielle 3 

Génie Biomédical KIHEL Mouloud Instrumentation Biomédicale 3 3 

Génie Civil 
KHOUADJIA 

Mohamed Lyes 
Kamel 

Structures et Matériaux du 
Génie Civile 

4 4 

Génie Climatique 
BELHAMRI 
Azzedine 

Génie Climatique 3 3 

Génie Mécanique 
BENISSAAD 

Smail 

Construction Mécanique 3 
6 

Energétique 3 

Ingénierie Des 
Transports 

BOUYAYA 
Linda 

Ingénierie Des Transports et 
Logistique 

6 

10 Traction Électrique 2 

Transport et Distribution Des 
Hydrocarbures 

2 

Télécommunications 
LAROUSSI 

Toufik 
Signaux et Systèmes De 

Télécommunications 
6 6 

SM 

Chimie 
KABOUCHE 

Zahia 

Analytique et Environnement 3 

 
15 

Chimie Organique 3 

Chimie Analytique 3 

Chimie Inorganique 3 

Chimie Pharmaceutique 3 

Physique 
DJEZZAR 
Mahfoud 

Physique Théorique 3 

15 

Matière et Rayonnement 3 

Physique Des Matériaux et 
Nanostructures 

3 

Energies Renouvelables 3 

Nanomatériaux, Nano-Objets  
et Energétique 

3 

SNV 

Biotechnologies BOUSBA Ratiba Biotechnologie Végétale 6 6 

Sciences 
Alimentaires 

 
 

OULAMARA EP 
BOUDJRIOU 

Hayet 

Nutrition et Sciences Des 
Aliments 

3 

15 

Sciences et Technologie 
Alimentaires 

3 

Sciences Des Aliments 3 

Transformation et Valorisation 
En Agroalimentaire 

3 

Agro-Alimentaires et Controle 
De Qualité 

3 

Sciences 
Biologiques 

SAFFIDINE EP 
SATTA Dalila 

Génétique 3 

15 

Microbiologie 3 

Biochimie 3 

Toxicologie Fondamentale  
et Appliquée 

3 

Bilogie et Santé 3 

LLE Langue Française MAOUCHI Amel 
Sciences Des Textes 

Littéraires 
3 3 

LLA 

 دراسات لغوية
HABIRA 
Azzedine 

 3 تعليمية اللغة العرببة
 

9 
 3 لسانيات تطبيمية

 3 المعجمية العربية

 دراسات أدبية
BOULKAIBET 

Naima 
يث ومعاصرأدب حد  3 3 

DSP حموق 
MAALEM 
Youcef 

 3 لانون األسرة

25 

 3 المانون الدولي

 3 لانون عماري

 3 المانون الجنائي

 3 لانون أعمال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2جامعػػة قسنطينػػة
Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 

Nombre de places 

pédagogiques  

Total 

(Filière) 

MI Informatique BELALA Faiza 

Réseaux et Systèmes Distribués 3 

 

15 

Génie Logiciel Avancé et 

Applications 
3 

Systèmes d'Information Avancés 3 

Sciences et Technologies de 

l'Information et de la 

Communication 

3 

Intelligence Artficielle et ses 

Applications 
3 

 

 

SEGC 

 

 

 

 SAIBI Sandra عمـو التسيير

 3 اإلستعالـ اإلقتصادي ونظـ المعمومات

 3 إدارة األعماؿ 9

 3 تسيير عمومي

ستشراؼتحميل إقتص ROUABAH Abdelbaki العمـو االقتصادية ادي وا   3 3 

 ZAHRAOUI Afef عمـو مالية ومحاسبة

 3 تدقيق ومراقبة التسيير

 

21 

 3 مالية وتأمينات

 3 محاسبة وتدقيق

 3 محاسبة وجباية

SHS 

تاريخ -العمـو اإلنسانية   LOUCIF Moussa 3 3 تاريخ حديث ومعاصر 

عمـ  -عمـو إنسانية 
 اآلثار

BOUDRAA Sofiane 

ار إسالميةآث  3 

 3 الصيانة والترميـ 9

 3 آثار قديمة

عمـ  -عمـو إنسانية 
 المكتبات

GHANEM Nadir 
 3 تقنيات أرشيفية

9 
 6 تكنولوجيا المعمومات والتوثيق

عمـ -العمـو االجتماعية
 النفس

BOUCENNA 

Abdelwafi Zoheir 

يةعمـ النفس العمل والتنظيـ وتسيير الموارد البشر   3 

21 

 2 عمـ النفس المدرسي

 3 عمـ نفس الصحة

 2 عمـ النفس االجتماعي

 2 التوحد و اإلضطربات السموكية

عمـ -عمـو اجتماعية
 اإلجتماع

LEBSIR Chahrazed 
 2 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

1 
 2 عمـ اجتماع التربية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3جامعػػة قسنطينػػة

Domaine Filière 
Responsable 

du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 

pédagogiques  

Total 

(Filière) 

 

ST 

 

Génie Des Procédés 

 

ARRIS Sihem 

Génie Chimique 5  

15 Génie De L'Environnement 5 

Génie Pharmaceutique 5 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 األميػر عبػد القػادر لمعمػوـ اإلسالميػة بقسنطينػةجامعة 

Domaine Filière 
Responsable 

du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 

pédagogiques  

Total 

(Filière) 

SEGC الية ومحاسبةعمـو م  SEMIRA Hassiba 3 3 مالية وبنوؾ إسالمية 

SHS  شريعة –عمـو إسالمية  CHAIB Dalila 

 3 حقوؽ اإلنساف

9 
 1 الفقو المقارف وأصولو
 2 معامالت مالية معاصرة

 3 الشريعة والقانوف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1باتنػةجامعة 
Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SM Chimie MASMOUDI Rida 
Chimie De L'Environnement 3 

6 
Chimie Physique 3 

SNV 
Sciences 

Alimentaires 
FERHAT Radhia 

Sciences et Technologie 
Alimentaires 

3 3 

DSP حموق 
BENBOUABDALLAH 

Nora 

 3 لانون جنائي لألعمال

 
 

25 

 3 المانون الدستوري

 3 الملكية الفكرية

 3 المانون الجنائي

 3 لانون البيئة والعمران

SHS 

 MENASRA Azzouz شريعة –علوم إسالمية 

 3 معامالت مالية معاصرة

و المانونالشريعة  9  3 

 3 الفمه وأصوله

فلسفة-العلوم االجتماعية  
BENSMAINE 

Moussa 
 1 1 فلسفة عامة

 BOUGUESSA Amor علم النفس-العلوم االجتماعية
 6 3 علم النفس المخاطرة واألرغومونيا

 6 3 علم النفس انحراف وجريمة

SHS 

 
 علم اإلجتماع-علوم اجتماعية

 
 

 
KEDJA Redha 

 
 

م اجتماع االتصالعل  3 
 

21 
 
 

 3 علم اجتماع الصحة

 3 علم االجتماع الحضري

 3 علم اجتماع االنحراف والجريمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2جامعػة باتنػة

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SNV 

Ecologie Et 
Environnement 

KHELOUFI 
Abdelnour 

Ecologie Végétale et 
Environnement 

6 6 

Sciences 
Biologiques 

SENATOR 
Abderrahmane 

Biochimie Appliquée 2 

 
 

7 

Biochimie 2 

Analyse Biochimique 1 

Microbiologie 1 

Physiopathologie 1 

MI 

Informatique ARAR Chafik 

Réseaux et Systèmes Distribués 5 

 
12 

Réseaux, Mobilité et Systèmes 
Embarqués 

1 

Sécurité Des Systèmes 
Informatiques et Réseaux 

6 

Mathématiques 
REBIAI Salah 

Eddine 

Théorie du Controle 1 

4 
Analyse et Méthodes Numériques 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بسكرةجامعة 
 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ST 
 
 

Automatique 
BOUMAHRAZ 

Mohamed 
Automatique 9 9 

Electromécanique 
 

MEGHERBI 
Ahmed-Chaouki 

Mécatronique 3  
9 
 

Maintenance Industrielle 3 

Electromécanique 3 

Electronique 
 

SAADOUNE 
Achour 

Micro-Électronique 3 
 

6 
 

Analyse Multidimensionnelle 
 et Machine Learning Pour 

L'Imagerie 
3 

Electrotechnique BAHRI Mebarek 
Electrotechnique 4 

10 
Energies Renouvelables 6 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ST 

 
Génie Civil 

 
MABROUKI 

Abdelhak 

Matériaux de Construction 6  
15 
 

Géotechnique 3 

Structures 6 

Génie Des Procédés 
MERZOUGUI 

Abdelkrim 
Génie Chimique 6 

11 
Génie des Matériaux 5 

Génie Mécanique HECINI Mabrouk 
Construction Mécanique 3  

12 
 

Génie des Matériaux 3 

Energétique 6 

Hydraulique YOUCEF Leila 
Hydraulique Urbaine 6 

9 Sciences et Technologie 
Hydraulique 

3 

Métallurgie 
BOUMERZOUG 

Zakaria 
Métallurgie 3 3 

Télécommunications 
 

BAARIR Zine 
Eddine 

Réseaux de 
Télécommunications 

3 
6 

Télécommunications et 
Intelligence Artificielle 

3 

Travaux Publics 
REMADNA 

Mohamed Saddek 
Voies et Ouvrages d'Art 9 9 

SM 

Chimie 
OMARI 

Mahmoud 

Chimie pharmacautique 3 
 

9 
Chimie des Matériaux 3 

Chimie Inorganique 3 

Physique 
BELAHSSEN 

Okba 

Physique de la matière 
condensée 

3 

15 

Physique des Matériaux 3 

Physique des couches minces 3 

Physique des Matériaux et 
nanostructures 

3 

Physique appliquée : Physique 
et application des semi-

conducteurs et composants 
3 

SNV 

Biotechnologies 
MERABTI 

Brahim 

Biotechnologie et Santé 3 

9 
Biotechnologie et Valorisation 

des Plantes 
3 

Biotechnologie de 
l’Environnement 

3 

 
Sciences 

Agronomiques 

 
BOUKHALFA 
Hassina Dite 

Hafida 

Production Animale 3 
 

12 
 

Production Végétale 3 

Hydro-Pédologie 3 

Protection des Végétaux 3 

Sciences 
Biologiques 

REDOUANE 
SALAH Sara 

Pharmacologie  expérimentale 3 

9 
Toxicologie et securité alimentaire 3 

Biotechnologie microbiènne  
et bioprocedés 

3 

MI Informatique 
BOUREKKACHE 

Samir 

Intelligence Artficielle et Ses 
Applications 

6 

12 
Intelligence Artificielle et Traitement 

d'Image 
3 

Intelligence Artificielle et Génie 
Logiciel 

3 

SEGC 

 RAIS Abdelhak علوم تجارية

 3 تسويق سياحي

 3 التسويق الرقمي 9

 3 تسويق 

 AGTI Djouhra علوم التسيير

 3 مقاوالتية

51 
 3 إدارة األعماؿ

 3 إدارة الموارد البشرية

 3 تسيير عمومي

 ADISSA Chahra العلوم االقتصادية

اد العاـاالقتص  3 

 3 إقتصاد نقدي ومالي 9

 3 إقتصاد وتسيير المؤسسات
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 ABBASSI Saber علوم مالية ومحاسبة

 3 محاسبة وجباية

 3 محاسبة وتدقيق 9

 3 محاسبة ومالية

AUMV 
Architecture 

DAKHIA 
Azeddine 

Architecture 9 9 

Gestion des 
Techniques Urbaines 

BENABBAS 
Moussadek 

Gestion des Villes 3 3 

LLE Langue Française GUERID Khaled 
Littérature 4 

12 Sciences du Langage (Fr) 4 

Didactique 4 

DSP  حقوؽ BOUDOUH 
Chahinaz Majda 

 3 قانوف البيئة

 3 حقوؽ االنساف والحريات العامة 9

 3 قانوف عاـ

 
 
 
 
 
 

SHS 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHS 
 
 

 CHELBI تاريخ–العموـ اإلنسانية 
Chahrazed 

 3 تاريخ المغرب العربي الحديث
6 

اريخ وحضارة المغرب اإلسالميةت  3 

 MESSAOUDI عمـ المكتبات -عموـ إنسانية 
Kamel 

 3 تكنولوجيا وىندسة المعمومات
6 

 3 المؤسسات الوثائقية في ظل التكنولوجيات الحديثة

إنسانية )عمـو اإلعالـ عموـ 
 واإلتصاؿ(

 

RAMDANE 
Elkhamssa 

 3 االتصاؿ الجماىيري والوسائط الجديدة

51 
 3 اعالـ جديد وقضايا المجتمع

 3 اتصاؿ وعالقات عامة

 3 صحافة مطبوعة والكترونية

األنثروبولوجيا -عموـ اجتماعية  DERNOUNI 
Salim 

ةأنثروبولوجيا اجتماعية وثقافي  3 
6 

 3 أنثروبولوجيا الفضاءات الحضرية

عمـ النفس-العموـ االجتماعية  KEBKOUB Aissa 

 3 عمـ النفس المدرسي

 3 (عمـ النفس العيادي)االكمينيكي 9

 3 عمـ النفس العمل والتنظيـ وتسيير الموارد البشرية

عموـ التربية-العموـ اإلجتماعية  SAAD Sabah 

 3 تربية خاصة

 3 عمـ النفس التربوي  9

 3 اإلرشاد والتوجيو

عمـ اإلجتماع-عموـ اجتماعية  GHERBI Sabah 

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

51 
 3 عمـ اجتماع التربية

 3 عمـ اجتماع االتصاؿ

 3 عمـ االجتماع الحضري 

STAPS 
 CHETIOUI Abd نشاط بدني رياضي تربوي 

Elmalek 
لنشاط البدني الرياضي التربوي ا  3 3 

 3 3 التحضير النفسي الرياضي DACHRI Hamid تدريب رياضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1سطيفجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ST 
 
 

Automatique 
BADOUD Abd 

Essalam 

Automatique et Systèmes 4 

7 Automatique et Informatique 
Industrielle 

3 

Electronique 
SEMCHEDDINE 

Samia 

Micro-Électronique 2 

11 Systèmes Embarqués 6 

Instrumentation 3 

Electrotechnique 
BEL KHIR Kamel 

Salim 

Réseaux Electriques 1 

7 Commandes Electriques 3 

Energies Renouvelables 3 

Génie Des Procédés 
BENCHEIKH 

Lahcène 

Génie Pharmaceutique 3 
15 

Génie Des Polymères 3 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ST 

Génie Electrochimique 3 

Génie Chimique 3 

Génie De L'Environnement 3 

Optique Et 
Mécanique De 

Précision 
BENALI Farouk 

Métrologie 3 

10 Matériaux et Engineering 4 

Optométrie 3 

Télécommunications KHOUNI Habib 

Réseaux De 
Télécommunications 

6 

12 
Systèmes De 

Télécommunications 
6 

SM 

 
Chimie 

HELLAL 
Abdelkader 

Chimie Physique 8 

13 Chimie De L'Environnement 2 

Chimie Pharmaceutique 3 

Physique HOUAMER Salim 
Physique Des Matériaux 6 

10 Physique Appliquée 1 

Physique Théorique 3 

 
 
 

MI 
 
 
 
 

MI 

Informatique 
ALIOUAT NÉE 

ZOUAOUI Zibouda 

Réseaux et Systèmes 
Distribués 

3 

15 

Gestion et Analyse De 
Données Massives 

3 

Data Science 3 

Systèmes Intelligents et 
Apprentissage Automatique 

3 

Intelligence Artficielle et Ses 
Applications 

3 

Mathématiques CHOUGUI Nadhir 

Mathématiques Appliquées 
Aux Sciences Biologiques et 

Médicales 
3 

15 
Analyse Numérique, Edps et 

Applications 
3 

Optimisation Non Linéaire 3 

Edo-Edp 3 

Mathématiques Appliquées 3 

SEGC 

 HARFOUCHE عموـ تجارية
Sihem 

 3 تسويق فندقي
 3 تسويق بنكي 6

 REDJEM Khaled عموـ التسيير
 3 إدارة األعماؿ

 3 اإلدارة المالية 6

 BOUGAA Zineb العموـ االقتصادية

 3 إقتصاد كمي

ستشراؼ 9  3 تحميل إقتصادي وا 

 3 إقتصاد وتسيير المؤسسات

 CHOUGUI Tarek عموـ مالية ومحاسبة

 3 مالية وتأمينات

ية المؤسسةمال 9  3 

 3 محاسبة

AUMV Architecture BOUSNINA Monia 

Architecture et Technologie 6 

12 Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager 

6 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2سطيفجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

LLA 

 الدراسات النقدية
BOUMENDJEL 

Abdelmalek 

 3 النقد والدراسات األدبية

51 
 3 النقد العربي القديـ

 3 نقد ومناىج

 3 النقد العربي الحديث والمعاصر

 OUSTANI Youcef دراسات لغوية

 3 لسانيات الخطاب

51 
 3 لسانيات عامة

 3 لسانيات تطبيقية

 3 تعميمية المغات
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 TERROUCHE دراسات أدبية
Hocine 

 1 أدب عالمي ومقارف 

 1 أدب عربي حديث ومعاصر 6

 1 أدب جزائري 

DSP  حقوؽ BENATMANE 
Fouzia 

 3 قانوف اإلستثمار

51 
تنمية المستدامةقانوف المؤسسة وال  3 

 3 قانوف البيئة

 3 القانوف الجنائي

DSP العموـ السياسية REGOULI Karim 

 3 ادارة و جماعات محمية

 3 الدراسات األمنية واالستراتيجية 9

 3 تنظيـ سياسي و اداري 

SHS 

عمـ  -عموـ إنسانية 
 اآلثار

BELLAHRECHE 
Hocine 

 3 آثار ما قبل التاريخ
6 

 3 آثار إسالمية

عموـ إنسانية )عمـو 
 اإلعالـ واإلتصاؿ(

KERNANI 
Yassine 

 3 3 االتصاؿ في المؤسسة

 -العموـ االجتماعية 
 أرطوفونيا

KHERBACHE 
Houda 

 3 عمـ األعصاب المغوي العيادي

 3 إعاقة سمعية 9

 3 أمراض المغة واإلتصاؿ

عمـ -العموـ االجتماعية
فسالن  OUMELILI Hamid 

 3 عمـ نفس الصحة

55 

 3 (عمـ النفس العيادي)االكمينيكي

 3 عمـ النفس المدرسي

 3 عمـ النفس انحراؼ وجريمة

عمـ النفس العمل والتنظيـ وتسيير الموارد 
 3 البشرية

SHS 

 -العموـ اإلجتماعية 
 CHAMI Ziane عموـ التربية

فىندسة التربية والتكوي  3 

51 
 3 اإلرشاد والتوجيو

 3 عمـ النفس التربوي 

 3 تربية وأنظمة تعميمية

عمـ  -عموـ االجتماعية 
 السكاف

ABDELAZIZ 
Siham 

 3 3 السكاف والصحة

عمـ -عموـ اجتماعية
 اإلجتماع

KHOUANI Ahmed 
Imed Eddine 

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

55 

ةعمـ اجتماع التربي  3 

 3 عمـ االجتماع الثقافي

 3 عمـ االجتماع الحضري 

 3 عمـ اجتماع االتصاؿ

STAPS 

 LALOUI نشاط بدني رياضي تربوي 
Abdelhafid 

 6 6 النشاط البدني الرياضي التربوي 

 
 تدريب رياضي

MEFTI 
Abdelmounaim 

 3 التحضير البدني الرياضي
6 

 3 التدريب الرياضي النخبوي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عنابةجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST 

Automatique 
GHERBI 
Sofiane 

Automatique et Systèmes 4 

8 Automatique et Informatique 
Industrielle 

4 

Electromécanique FARAH Lotfi 
Electromécanique 3 6 

 Maintenance Industrielle 3 

Electronique BOUSBIA Salah Electronique Médical 3 6 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

Mounir Sécurité et Biomètrie 3 

Electrotechnique 
MIHOUB 

Mohamed Larbi 
Energies Renouvelables 3 3 

Génie Civil OTMANI Nadia 
Structures et Matériaux du 

Génie Civile 
3 3 

Hydraulique 
LAKEHAL 
Moussa 

Hydraulique Urbaine 3 3 

Télécommunicatio
ns 

KOUADRIA 
Nasreddine 

Signaux et Systèmes De 
Télécommunications 

3 3 

SM Chimie 
MERABET 

Mounia 

Chimie Pharmaceutique 3  
9 
 

Chimie Organique 3 

Chimie De L'Environnement 3 

SNV 

Biotechnologies BRINIS Amir 
Biotechnologie De L 

Environnement 
3 

6 
Biotechnologie Végétale 3 

Ecologie Et 
Environnement 

ZIANE Nadia 
Biodiversité et Environnement 3 

6 
Ecologie et Environnement 3 

Sciences 
Biologiques 

OUALI  
Kheireddine 

Bilogie et Santé 3 12 

 
Sciences 

Biologiques 

 
OUALI  

Kheireddine 

Biochimie 3  
 

12 
 

Biologie et Controle Des 
Populations d'Insectes 

3 

Ecophysiologie Animale 3 

MI Informatique BAHI Halima 

Système d'Information et Aide À 
La Décision 

2 

10 

Ingénierie du Logiciel 2 

Réseaux et Sécurités 2 

Intelligence Artificielle 2 

Gestion et Analyse De Données 
Massives 

2 

MI 
Mathématiques 

MAKHLOUF 
Amar 

Systèmes Dynamiques 3 
6 

Mathématiques Appliquées 3 

Mathématiques 
Appliquées 

GUEZANE 
LAKOUD Assia 

Probabilités et Statistique 3 
6 

Mathématiques Appliquées 3 

AUMV Architecture ATTOUI Redha Architecture 6 6 

DSP حقوق GHAZI Farouk 

 5 القانوف االداري 

 
6 

وؽ االنساف والحريات العامةحق  1 

 1 القانوف االقتصادي العاـ

 5 قانوف أعماؿ

STAPS تدريب رياضي HADJADJ Saad  1 1 التدريب الرياضي النخبوي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سكيكػدةجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST 

Automatique 
LACHOURI 
Abderrezak 

Automatique et Systèmes 3 

9 
Automatique et Robotique 3 

Automatique et Informatique 
Industrielle 

3 

Electromécanique SEBBAGH Toufik 
Electromécanique 3 

6 
Mécatronique 3 

Electrotechnique 
BOUKADOUM 

Ahcéne 
Electrotechnique 4 4 

Génie Civil 
BOUABAZ 
Mohamed 

Géo Matériaux 6 
9 Conduite des Projets de 

Bâtiments 
3 

Génie Mécanique BELAADI Ahmed 
Energies Renouvelables en 

Mécanique 
3 

6 
Génie des Matériaux 3 

SM Chimie YAHIA Wassila Chimie Organique 3 3 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SM Physique 
 

LOUIDI Sofiane 
 

Physique Des Rayonnements 4 

10 
Physique Energétique et 
Energie Renouvelable 

3 

Physique Des Matériaux 3 

SNV 

Sciences 
Agronomiques 

LAIB Messaoud 
Systèmes De Production Agro-

Écologique 
3 

6 
Amélioration Des Plantes 3 

Sciences 
Biologiques 

ZAIDI Nedjoua 

Bio-Surveillance et Valorisation 
Des Milieux 

3 
9 

Toxicologie Environnementale 3 

Biochimie Appliquée 3 

MI Informatique 
BOULEHOUACHE 

Soufiane 

Système Informatique et 
Technologie De L'Information 

et De La Communication 
1 

5 
Systèmes Intelligents et 

Apprentissage Automatique 
1 

Réseaux et Sécurités 1 

Intelligence Artificielle et Génie 
Logiciel 

1 

Réseaux et Systèmes Répartis 1 

MI Mathématiques 
BOUZETTOUTA 

Lamine 

Systèmes Dynamique et 
Applications 

1 
3 

Mathématiques Appliquées 2 

SEGC علوم التسيير MEKIMAH Sabri 
 3 اإلدارة المالية

6 
 3 إدارة األعماؿ

LLE Langue Française 
AHMED SISTA 

Salim 

Littérature 3 
6 

Didactique 3 

LLA دراسات أدبية ROUAG Othmane 
 3 أدب جزائري حديث ومعاصر

6 
 3 أدب عربي حديث ومعاصر

DSP حقوق GHAZIOUI Hinda 
 3 قانوف أعماؿ

6 
 3 القانوف الجنائي

SHS 
علم -العلوم االجتماعية

 النفس
BOUATTIT 
Soufiane 

 4 عمـ النفس المدرسي

يعمـ النفس العيادي)االكمينيك 51 ) 4 

 4 عمـ النفس العمل والتنظيـ

SHS 
علم -علوم اجتماعية
 اإلجتماع

TOBAL Rachid 

 3 عمـ اجتماع االتصاؿ

55 

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

 3 عمـ اجتماع التربية

 3 عمـ اجتماع االنحراؼ والجريمة

 3 عمـ االجتماع الحضري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جيجلجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST 

Génie Civil 
MESSIOUD 

Salah 

Matériaux De Construction 2 
5 

Géotechnique 3 

Génie Des 
Procédés 

AMIRA 
Abderrezak 

Génie Des Procédés Des 
Matériaux 

7 

10 
Génie Des Procédés De 

L'Environnement 
3 

Télécommunications 
BOUKABOU 
Abdelkarim 

Systèmes De Télécommunications 2 
4 

Réseaux et Télécommunications 2 

SM 

Chimie 
BENAMIRA 
Messaoud 

Chimie Des Matériaux 3 
6 

Chimie Pharmaceutique 3 

Physique 
BOUZRARA 

Farhat 

Physique Des Matériaux 4 
8 

Physique Théorique 4 

MI Informatique 
TAFFAR 
Mokhtar 

Intelligence Artificielle 3 
5 

Réseaux et Sécurités 2 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

Mathématiques 
BOUSSAYOUD 

Ali 

Optimisation et Controle 2 

6 Mathématiques et Applications 2 

Analyse Fonctionnelle 2 

SEGC 

 BOUAKRIF عمـو تجارية
Zahir 

 6 تصميـ االبتكار والتسويق

25 
 3 تسويق سياحي وفندقي

 3 تسويق وتجارة دولية

 3 تسويق بنكي

 KAOUACHE عمـو التسيير
Djamel Eddine 

 6 مقاوالتية

25 
ة الماليةاإلدار   3 

 3 إدارة األعماؿ

 3 إدارة الموارد البشرية

 LOUADJ العمـو االقتصادية
Mounir 

 3 إقتصاد نقدي و بنكي
6 

 3 إقتصاد وتسيير المؤسسات

 KEBIECHE عمـو مالية ومحاسبة
Mahmoud 

 2 محاسبة ومالية
3 

 1 مالية وأنظمة محاسبة

LLE Langue Française 
GHIMOUZE 

Manel 
Sciences Des Textes Littéraires 3 3 

LLA 

 GUEHAM الدراسات النقدية
Toufik 

 3 3 نقد جزائري معاصر

 AGUIS Khaled دراسات أدبية
 3 أدب عربي حديث ومعاصر

6 
 3 أدب جزائري 

DSP 

 SAMAR حقوؽ 
Nasreddine 

 3 القانوف الجنائي والسياسة الجنائية
6 

القتصاديالقانوف ا  3 

 BOUSENANE العمـو السياسية
Sofiane 

 2 تنظيـ سياسي و اداري 
3 

 1 استراتيجية وعالقات دولية

SHS عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية  HAITAMA Laid 

 2 عمـ اجتماع االتصاؿ

6 
 2 عمـ االجتماع الثقافي

 3 عمـ اجتماع اإلنحراؼ و الجريمة

بيةعمـ اجتماع التر   2 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تبسةجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SM Physique BOUDIAR Abid Physique Des Matériaux 3 3 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
CHERIAK Lynda 

Bilogie et Physiologie Animale 1 
9 
 

Biologie Animale 5 

Physiologie Aniamle 3 

MI Informatique 
MEKHAZNIA 

Tahar 

Réseaux et Sécurités 3 
12 
 
 

Systèmes d'Information 6 

Intelligence Artficielle et Ses 
Applications 

3 

SEGC 

 علوم تجارية
BANCHOURI 

Aissa 

 3 تسويق سياحي

51 
 3 التسويق الرقمي

 3 تسويق وتجارة دولية

 3 تسويق بنكي

 علوم التسيير
BOUTARFA 

Soraya 

 3 التنظيـ والطفرة الرقمية
6 

 3 إدارة وتسيير المؤسسة
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 العلوم االقتصادية
BRAHMIA 

Ammar 
 3 3 إقتصاد التنمية

ةعلوم مالية ومحاسب  
GATTAL 
Abdelaziz 

 3 مالية وبنوؾ إسالمية
6 

 3 مالية المؤسسة

STU 
Géographie Et 

Aménagement Du 
Territoire 

DJEBNOUNE 
Brahim 

Aménagemnt Urbain 3 3 

SHS 

عموـ إنسانية )عمـو 
 اإلعالـ واإلتصاؿ(

MENACEUR 
Haroun 

 3 3 االتصال في التنظيمات

عمـ -عموـ اجتماعية
 ماعاإلجت

MEZIOUA 
Belgacem 

 3 عمـ اجتماع االتصاؿ

51 
 3 عمـ اجتماع التربية

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

 3 عمـ اجتماع االنحراؼ والجريمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أـ البواقيجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST Génie Mécanique BORDJA Lyes Energétique 3 3 

SNV 

 
Ecologie Et 

Environnement 

KHAMMAR 
Hichem 

Argo Ecologie 3 

15 

Biodiversité et Environnement 3 

Eau et Environnement 3 

Biodiversités et Ecologie 
Végétales 

3 

Protection Des Ecosystèmes 3 

Sciences 
Biologiques 

ARHAB Rabeh Biochimie Appliquée 3 3 

MI Informatique 
DERDOUR 
Makhlouf 

Réseaux et Systèmes Distribués 6 

12 Intelligence Artficielle et Ses 
Applications 

6 

 
SEGC 

 CHERGUI Khalil عموـ التسيير

 3 تسيير الموارد البشرية

 3 إدارة األعماؿ 9

 3 مقاوالتية

 
 العموـ االقتصادية

 

BOUCEMINA 
Amal 

 3 التحميل االقتصادي واالستشراؼ

 6 اقتصاد نقدي و بنكي 51

 3 اقتصاد وتسيير المؤسسات

 3 3 محاسبة وتدقيق KHALDI Adel عموـ مالية ومحاسبة

STU Géologie SAADALI 
Badreddine 

Hydrogéologie 3 3 

LLA دراسات لغوية NABI Nassima 3 3 عمـو المغة وتحميل الخطاب 

DSP  حقوؽ BENTAHAR 
Amina 

 3 قانوف البيئة

 3 القانوف الجنائي والعمـو الجنائية 9

 3 قانوف أعماؿ

SHS 

إلعالـ عموـ إنسانية )عمـو ا
 (واالتصاؿ

RAHMOUNI 
Loubna 

 1 االتصاؿ الجماىيري والوسائط الجديدة

بصري -سمعي 6  5 

 3 صحافة مطبوعة والكترونية

عمـ -العموـ االجتماعية
 النفس

KERBOUCHE 
Hichem 

 3 3 عمـ النفس العمل والتنظيـ

عمـ -عموـ اجتماعية
 اإلجتماع

BOUDERSA 
Zoheir 

ظيـ والعملعمـ اجتماع التن  3 3 

 
STAPS 

 MERABET نشاط بدني رياضي تربوي 
Messaoud 

النشاط البدني الرياضي المدرسي  (Activité 
Physique Et Sportive Scolaire) 

3 
6 

 3 النشاط البدني الرياضي الترويحي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ورقمةمعة جا
Domaine Filière 

Responsable du 
CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST 

Automatique TOUBAKH Houari Automatique 3 3 

Electronique 
BENCHABANE 

Abd Errazak 
Electronique 3 3 

Electrotechnique BOUREK Yacine Electrotechnique 3 3 

Génie Des Procédés 
BEN ABDESSELAM 

Soulef 

Génie De L'Environnement 5 
9 

Génie Chimique 4 

Génie Mécanique 
GUEBAILIA 

Moussa 

Fabrication Mécanique et 
Productique 

3 

12 
Génie Des Matériaux 3 

Energétique 6 

Hydrocarbures 
BOUDJEMA 

Souheyla 

Forage Des Puits 3 

9 
Génie Pétrolier Production Des 

Hydrocarbures 
3 

Mécanique Des Chantiers 
Pétroliers 

3 

Industries 
Pétrochimiques 

IZZA Hidaya 
Génie Raffinage 6 

8 
Génie Pétrochimique 2 

Télécommunications 
AOUNALLAH 

Naceur 
Systèmes De 

Télécommunications 
3 3 

Travaux Publics KEBAILI Mustapha Voies et Ouvrages d'Art 6 6 

SM 

Chimie 
 

ZENKHRI Louiza 

Chimie Macromoluculaire et 
Matériaux 

3 

9 Chimie des Produits Naturels 3 

Chimie des Matériaux 2 

Chimie de l'Environnement 1 

Physique 
ACHOURI 

Abderrahim 

Physique Théorique 3 

12 
Physique des Matériaux 3 

Rayonnement et Matière 3 

Physique Energétique 3 

SNV 

Ecologie Et 
Environnement 

SALHI Nasrine 

Argo Ecologie 3 

9 
Ecologie Animale 3 

Ecologie Végétale et 
Environnement 

3 

Sciences 
Agronomiques 

DERAOUI Naima 

Science du Sol 3 

12 
Gestion des Agrosystèmes 3 

Protection des Végétaux 3 

Production Animale 3 

MI 

Informatique 
BOUKHAMLA 

Akram Zineeddine 

Vision Artificielle 3 

9 Intelligence Artificielle 3 
Sécurité Des Systèmes 

Informatiques et Réseaux 
3 

Mathématiques 
AMARA 

Abdelkader 

Algèbre et Mathématiques 
Discrètes 

3 
6 

Analyse 3 

SEGC 

 DELHOUM Khalida علوم تجارية
 3 تسويق الخدمات

6 
 3 التجارة الدولية والخدمات الموجستية

 علوم التسيير
BOUKHELOUA 

Badis 
 3 3 إدارة إستراتيجية

 BOUZID Sayah العلوم االقتصادية

 3 إقتصاد التنمية

51 
 3 إقتصاد نقدي و بنكي

ستشراؼ  3 تحميل إقتصادي وا 

 3 إقتصاد كمي

 ATIK Laala علوم مالية ومحاسبة

 3 محاسبة وتدقيق

51 
 3 محاسبة وجباية

 3 مالية المؤسسة

بةمحاس  3 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

LLE 

Langue Anglaise 
BELARBI Ahmed 

Noureddine 
Didactique 3 3 

Langue Française 
HAMLAOUI 
Abderrahim 

Sciences du Langage (Fr) 3 3 

STU Géologie 
HAROUCHI 

Lakhdar 

Géologie Pétrolière 3 

9 Hydrogéologie 3 

Géodynamique et Valorisation 
Des Bassins Sédimentaires 

3 

LLA 
 GHERIB دراسات لغوية

Messaoud 
 3 3 المسانيات والمغة العربية

 3 3 أدب عربي ZITOUNI Faiza دراسات أدبية

DSP 

 CHENINE Salah حقوؽ 
 3 القانوف االداري 

6 
 3 القانوف الدستوري 

 ZEMOURI Linda العموـ السياسية
 3 عالقات دولية وقانوف دولي

6 
نظيـ سياسي و اداري ت  3 

SHS 

فمسفة-العموـ االجتماعية  LAMOURI Chahida 3 3 فمسفة عامة 

عمـ النفس-العموـ االجتماعية  BENMEDJAHED 
Fatima Zohra 

عمـ النفس العمل والتنظيـ وتسيير الموارد 
 البشرية

3 
6 

 3 عمـ النفس العيادي

عموـ  -العموـ اإلجتماعية 
 التربية

CHAIB Mohamed 
Saci 

 3 عمـو التربية
6 

 3 عمـ النفس التربوي 

علم السكان -علوم االجتماعية   TOABA Amar 3 3 عمـ السكاف 

علم اإلجتماع-علوم اجتماعية  BOUSSAHLA Ines 

 3 عمـ اجتماع التربية

 3 عمـ اجتماع االتصاؿ 9

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

STAPS اضي تربوينشاط بدني ري  FEDEL Kais 

 3 النشاط البدني الرياضي التربوي 

6 
لنشاط البدني الرياضي المدرسيا  (Activité 

Physique Et Sportive Scolaire) 
3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الطارؼجامعة 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

SM Chimie BOUCHAREB Fouzia Chimie Organique 3 3 

SNV 

Ecologie Et 
Environnement 

MERABET Nada 

Ecologie Des Millieux Naturels 3 

6 Toxicologie Industrielle  
et Environnementale 

3 

Hydrobiologie 
Marine Et 

Continentale 
NASRI Hichem 

Ecosystèmes Aquatiques 
"Biosurveillance et Gestion 

Intégrée" 

6 6 

Sciences 
Agronomiques 

TELAILIA Salah 

Gestion Des Agrosystèmes 3 

9 
Protection Des Forêts 3 

Eau Environnement 
 et Foresterie 

3 

Sciences 
Biologiques 

SLIMANI Ali 
Biodiversité et Valorisation 
Des Ressources Naturelles 

3 3 

Sciences 
Vétérinaires 

BOUCHEIKHCHOUKH 
Mehdi 

Parasitologie Vétérinaire 9 9 

SEGC العلوم االقتصادية BOUTALEB Ouahiba 
ستشراؼ  3 تحميل إقتصادي وا 

6 
 3 إقتصاد نقدي و بنكي
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Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

 
 

LLA 

 
 

 دراسات لغوية
 

 
FERROUM Hichem 

 3 لسانيات تطبيقية

51 

 3 البالغة واألسموبية

 3 المسانيات والمغة العربية

  لسانيات النص وتحميل الخطاب
3 

 HIMICI  Oureida دراسات أدبية

 3 أدب شعبي

51 
 3 أدب عالمي ومقارف 

 3 أدب جزائري 

 3 أدب عربي حديث ومعاصر

DSP حقوق 
BARKAT Imad 

Eddinne 

 3 قانوف البيئة
6 

 3 قانوف أعماؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الواديجامعة 
 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST 

Electromécanique 
MENECEUR 

Ridha 
Electromécanique 3 3 

Electrotechnique 
BENATOUS 

Djilani 

Réseaux Electriques 3 
9 

Commandes Electriques 6 

Génie Civil 
MANI 

Mohammed 
Matériaux En Génie Civil 3 3 

Génie Des Procédés 
LAOUINI 

Salahedine 

Génie Chimique 3 
9 
 

Génie Des Matériaux 3 

Génie De L'Environnement 3 

Génie Mécanique NECIB Djilani 

Energétique 3 
6 
 

Fabrication Mécanique et 
Productique 

3 

Télécommunications AJGOU Riadh 
Systèmes De 

Télécommunications 
3 3 

SM 

 
Chimie 

DEHAMCHIA 
Mohamed 

Chimie Organique 4  
 

7 
 

Chimie Des Matériaux 1 

Chimie Des Produits Naturels 1 

Chimie De L'Environnement 1 

Physique 
MEHELLOU 

Said 

Physique Des Rayonnements 2 
4 

Physique Des Matériaux 2 

 
SNV 

Ecologie Et 
Environnement 

SELMANE 
Mehdi 

Ecologie et Environnement 4 

9 

Biodiversité et Environnement 1 

Biodiversités et Ecologie 
Végétales 

2 

Ecologie Et 
Environnement 

SELMANE 
Mehdi 

Ecologie Animale 2 

Sciences 
Agronomiques 

 
HAMAD 
Brahim 

Production Animale 3  
9 
 

Sol et Eau 3 

Production Végétale 3 

Sciences 
Biologiques 

DEROUICHE 
Samir 

Biologie et Physiologie Végétale 3 
 

12 
 

Toxicologie Fondamentale 
 et Appliquée 

3 

Biochimie Appliquée 6 

MI 

Informatique 
BEN ALI 

Abdelkamel 
Informatique 6 6 

Mathématiques 
FAREH 

Abdelfeteh 

Théorie Des Opérateurs 2 

 
8 

Analyse Numérique, Edps  
et Applications 

1 

Mathématiques Appliquées 5 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 
SEGC 

 علوم تجارية
MAHLOUS 

Zakia 

 3 تسويق الخدمات

55 

 3 التسويق الرقمي

ارة الدولية والخدمات الموجستيةالتج  3 

 3 تسويق سياحي

 3 مالية وتجارة دولية

 GHERBI Laid علوم التسيير

 3 إدارة الموارد البشرية

 
 

55 

 3 إدارة االبتكار

 3 تسيير عمومي

 3 مقاوالتية

 3 إدارة األعماؿ

 
 العلوم االقتصادية

 
RIMI Riadh 

سيير المؤسساتإقتصاد وت  3 

 
 

55 

 3 إقتصاد نقدي و بنكي

 3 إقتصاد كمي

ستشراؼ  3 تحميل إقتصادي وا 

 3 إقتصاد التنمية

 علوم مالية ومحاسبة
HAMIDATOU 

Salah 

 3 محاسبة وجباية
6 

 3 محاسبة وتدقيق

LLE Langue Française 
DJEDIAI 

Abdelmalek 
Didactique De La Rédaction 

Scientifique En Fle 
3 3 

LLA 

 الدراسات النقدية
MAOUCHE 
Mohammed 

Seddik 

 3 نقد جزائري معاصر

 3 النقد والبالغة 9

 3 النقد العربي الحديث والمعاصر

 دراسات لغوية
 

KHELFAOUI 
Farid 

 3 لسانيات تطبيقية
51 

 3 عمـو المغة وتحميل الخطاب

 دراسات لغوية
KHELFAOUI 

Farid 

 3 لسانيات عربية
6 

 3 تعميمية المغة العرببة

 دراسات أدبية
DEGHMANE 

Ali 

 3 أدب عربي حديث ومعاصر

 
51 

 

 3 األدب الجزائري القديـ

 3 أدب عالمي ومقارف 

 3 أدب جزائري حديث ومعاصر

DSP حقوق 
DRIS Kamel 

Fethi 

 3 القانوف الدستوري 

 
 

55 

انوف أعماؿق  3 

 3 القانوف االداري 

 3 قانوف عقاري 

 3 القانوف الدولي

DSP العلوم السياسية 
DJERRAYA 

Sadok 

 3 دراسات افريقية
6 

 3 التنمية والجماعات المحمية

 
 
 

SHS 
 
 

تاريخ -العلوم اإلنسانية   
BEN MOUSSA 

Moussa 

 3 تاريخ بالد المغرب الوسيط

ريخ المعاصرالتا 9  3 

 3 تاريخ حديث

علوم اإلعالم -علوم إنسانية 
 واإلتصال

MAHMOUDI 
Mohamed Bachir 

 9 9 عمـو االعالـ واالتصاؿ

 
 أصول الدين -علوم إسالمية 
 

LACHRAF 
Djamel 

 3 الدعوة والثقافة اإلسالمية

51 
 3 الحديث وعمومو

 3 التفسير وعمـو القرآف

 3 عقيدة
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 ARIGUE Latifa علوم اجتماعية

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

51 
 3 عمـ اإلجتماع الحضري 

 3 عمـ اجتماع التربية

 3 عمـ اإلجتماع اإلتصاؿ

SHS 

 

علم النفس-العلوم االجتماعية  
DJEDIDI 
Zoulikha 

 3 عمـ النفس اإلجتماعي

 3 عمـ النفس المدرسي 9

فس العمل والتنظيـعمـ الن  3 

علوم  -العلوم اإلجتماعية 
 التربية

MANSOUR 
Mostefa 

 3 اإلرشاد والتوجيو

51 
 3 عمـ النفس التربوي 

 3 تربية وأنظمة تعميمية

 3 تربية خاصة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 خنشمةجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 

pédagogiques  

Total 

(Filière) 

ST 

Automatique 
BOUOUDEN 

Sofiane 

Automatique et Informatique 

Industrielle 
5 5 

 

Génie Mécanique 

 

MEDDOUR 

Belkacem 

Energétique 2 

6 Génie Des Matériaux 2 

Construction Mécanique 2 

SM 
Chimie 

 

BOUAKKADIA 

Amel 

Chimie Organique 1 

6 
Chimie Des Matériaux 1 

Chimie Analytique 1 

Chimie Physique 3 

Physique IAICHE Sabrina Physique Des Matériaux 3 3 

SNV Sciences Biologiques 
 

HAMLI Sofia 

Biotechnologie Végétale 3 
6 

Biochimie Appliquée 3 

MI 
Informatique 

HIOUAL 

Ouassila 

Intelligence Artificielle 1 

3 

Intelligence Artficielle et Ses 

Applications 
1 

Intelligence Artificielle et 

Traitement d'Image 
1 

Mathématiques KOUACHI Said Mathématiques Appliquées 4 4 

SEGC 

  ZEDIRA عموـ التسيير

Charafeddine 
 1 1 مقاوالتية وتسيير المؤسسة

 BENHARKOU العموـ االقتصادية

Ghania 

 1 التحميل االقتصادي واالستشراؼ
4 

 1 اقتصاد وحدوي و بنكي

LLE 

Langue Anglaise 
BAGHZOU 

Sabrina 

Didactique Des Langues et 

Cultures Etrangères 
3 3 

Langue Française 
CHEBLI 

Soumya 
Sciences du Langage (Fr) 3 3 

LLA 

 3 3 تحميل الخطاب GAROUI Samira الدراسات النقدية

 3 3 تعميمية المغات KHADICHE Salah دراسات لغوية

 MESSAADIA دراسات أدبية

Lazhar 

 5 أدب عربي حديث ومعاصر

6 
 1 أدب عربي قديـ

 5 أدب مقارف 

 1 أدب جزائري 

SHS عموـ اجتماعية BOUGUETAF 

Mahmoud 
 1 1 عمـ اإلجتماع الحضري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعػػة سػوؽ أىػراس
Domaine Filière 

Responsable 
du CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques 
Total 

(Filière) 

ST 

Electrotechnique 
BERREZZEK 

Farid 

Energies Renouvelables 2 

7 Réseaux Electriques 3 

Commandes Electriques 2 

Génie Civil 
GHERIS 

Abderrahim 

Matériaux En Génie Civil 3 
6 

Géotechnique 3 

Hydraulique M'RAD Dounia Hydraulique Urbaine 3 3 

SM Physique 
GUELLATI 
Ouanassa 

Physique Appliquée 4 

6 Nanomatériaux, Nano-Objets 
et Energétique 

2 

SNV 

Ecologie Et 
Environnement 

SOUALAH 
ALILA Hana 

Ecologie et Environnement 3 3 

Hydrobiologie Marine 
Et Continentale 

KAOUACHI 
Nouha 

Ecosystèmes Aquatiques 3 3 

Sciences Biologiques 
MERGHAD 

Amina 
Bio-Surveillance et 

Valorisation Des Milieux 
3 3 

MI Informatique 
ZARZOUR 

Hafed 
Intelligence Artificielle 3 3 

SEGC 

 ABDI Mohamed عمـو التسيير
Said 

 6 6 مقاوالتية وتسيير المؤسسة

 AZZEDDINE عمـو مالية ومحاسبة
Fouad 

 2 مالية المؤسسة
3 

 1 محاسبة ومالية

 
LLA 

 SERAIAIA دراسات لغوية
Yassine 

 2 المسانيات التداولية
3 

 1 لسانيات اجتماعية

SHS عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية  ALIOUA Ali 

 1 عمـ اجتماع التربية

 1 عمـ اجتماع االنحراؼ والجريمة 6

والعملعمـ اجتماع التنظيـ   1 

STAPS 

 BENSAYAH إدارة و تسيير رياضي
Samir 

 3 تسيير المنشئات الرياضية والموارد البشرية

6 Administration Et Gestion De 
Sport 

3 

 MAHFOUDI تدريب رياضي
Mahmoud 

 3 3 التدريب الرياضي النخبوي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المسيمةجامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST 

Electronique BRIK Youcef 

Instrumentation Electronique 1 

5 
Micro-Électronique et 

Microsystèmes Embarqués 
1 

Electronique Des Systèmes 
Embarqués 

3 

Energies 
Renouvelables 

CHOUDER  
Aissa 

Energies Renouvelables 6 6 

Hydraulique 
DOUGHA 
Mostefa 

Ouvrages Hydrauliques 1 

4 
Sciences et Technologie 

Hydraulique 
1 

Ressources Hydrauliques 1 

Hydraulique Urbaine 1 

MI 

Informatique 
HERAGUEMI 
Kamel Eddine 

Systèmes Informatiques 3 3 

Mathématiques 
GASMI 

Abdelkader 
 

Mathématiques et Applications 1 
 

7 
 

Mathématiques Appliquées 2 

Algèbre et Mathématiques 
Discrètes 

4 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SEGC 
 

 ELGUERRI عموـ تجارية
Abderrahmane 3 3 تسويق 

  موـ االقتصاديةالع
GHAFSI Toufik 

ستشراؼ  1 تحميل إقتصادي وا 

 5 إقتصاد التأمينات 5

 1 إقتصاد نقدي و بنكي

 BISSAR عموـ مالية ومحاسبة
Abdelhakim 

 3 محاسبة وجباية

 1 مالية وبنوؾ 8

 3 محاسبة وتدقيق

LLA دراسات لغوية AMMARI 
Azzedine 

 3 لسانيات تطبيقية

 3 لسانيات عربية 9

 3 لسانيات عامة

DSP  حقوؽ DRIFI Nadia 

 1 القانوف االداري 

 
 

51 

 1 القانوف الجنائي

 1 قانوف أعماؿ

 1 قانوف البيئة والتنمية المستدامة

 1 الدولة والمؤسسات العمومية

 
SHS 

 

تاريخ -العموـ اإلنسانية   HARROZ 
Abdelghani 

 1 ريخ الوسيطالتا
4 

 1 تاريخ حديث

 عموـ إنسانية
 )عمـو اإلعالـ واالتصاؿ(

YAHIA 
Taqiyeddine 

 5 عمـو االعالـ واالتصاؿ

 1 بصري -سمعي 4

 5 اتصاؿ وعالقات عامة

شريعة –عموـ إسالمية   HAMMADI 
Abdelfattah 

 1 الفقو وأصولو
4 

 1 الشريعة والقانوف 

عمـ اإلجتماع-يةعموـ اجتماع  MAKHLOUF 
Boumedien 

 1 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل
4 

 1 عمـ اجتماع التربية

STAPS نشاط بدني رياضي مكيف BELKHEIR 
Abdelkader 

 3 3 النشاط البدني الرياضي المكيف والصحة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بػرج بوعريريػججامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques 

Total 
(Filière) 

ST Télécommunications 
MESSAOUDENE 

Idris 

Systèmes De 
Télécommunications 

3 
6 

Télécommunications et 
Intelligence Artificielle 

3 

SM Chimie 
KHELLADI 

Mohamed Ridha 
Chimie Organique 3 3 

SEGC 

 SATOURI Djoudi علوم تجارية
 3 تسويق الخدمات

ولية والخدمات الموجستيةالتجارة الد 6  3 

 العلوم االلتصادية
BENMANSOUR 

Moussa 

 2 إقتصاد نقدي و بنكي

 2 اقتصاد وحدوي و بنكي 4

 1 إقتصاد دولي

 علوم مالية ومحاسبة
AGGOUNE 
Abdeslam 

 1 محاسبة

6 
 1 مالية وبنوؾ إسالمية

 2 محاسبة ومالية

 2 محاسبة وتدقيق

DSP حموق REFFAF Lakhdar 

 3 القانوف الدستوري 

 3 القانوف الخاص المعمق 9

 3 القانوف الجنائي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قالمةجامعة 
Domaine Filière 

Responsable 
du CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST Génie Des Procédés 
CHELAGHMIA 

Mohamed 
Lyamine 

Génie Des Procédés Des 
Matériaux 

3 
6 

Génie Chimique 3 

SM Physique BENNECER 
Badis 

Matière Condensée 3 
6 

Physique Des Matériaux 3 

SEGC 

 BENCHEIKH عموـ تجارية
Toufik 

وفندقي تسويق سياحي  4 
7 

 3 مالية وتجارة دولية

 ZERAOULA عموـ التسيير
Rafik 

 5 إدارة األعماؿ
9 

 4 اإلدارة المالية

 BENDJELLOUL العموـ االقتصادية
Khaled 

 1 إقتصاد نقدي و بنكي
5 

 3 إقتصاد وتسيير المؤسسات

AUMV Architecture ALKAMA Djamal 
Architecture Durable et Projet 

Urbain 
3 3 

 
LLA 

 
 

 LLA 

 دراسات لغوية
 

SACI HADEF 
Bouzid 

 6 لسانيات تطبيقية

 1 لسانيات عربية 54

 6 لسانيات الخطاب

 دراسات أدبية
 MOUATS Nadia 

 3 أدب قديـ

51 
 1 أدب معاصر

 5 أدب جزائري 

 1 أدب عربي حديث ومعاصر

SHS 

تاريخ - العموـ اإلنسانية  ATTABI Sana 
 3 تاريخ الجزائر المعاصر

6 
 3 التاريخ الوسيط

عموـ إنسانية )عمـو اإلعالـ 
 واالتصاؿ(

GHELLAB 
Saliha 

 3 3 اتصاؿ وعالقات عامة

عمـ النفس-العموـ االجتماعية  BOUDOUDA 
Nedjem Eddine 

 3 عمـ النفس المدرسي
6 

 3 (عمـ النفس العيادي)االكمينيكي

عمـ اإلجتماع-عموـ اجتماعية  GRID Samir 3 3 عمـ اجتماع االتصاؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المركػز الجامعػي بميمػػة

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques 

Total 
(Filière) 

SNV 
 

Sciences 
Biologiques 

 
BELATTAR 

Hakima 

Biodiversité et Valorisation 
Des Ressources Naturelles 

 
3 

 
6 

Biochimie Appliquée 3 

MI 

 
Informatique 

BOULMERKA 
Aissa 

Vision Artificielle 3 

9 
 

Réseaux et Systèmes 
Distribués 

3 

Intelligence Artficielle et Ses 
Applications 

3 

 
Mathématiques 

ABDELOUAHAB 
Mohammed  

Salah 

Mathématiques Appliquées 3 

11 
Systèmes Dynamiques 3 

Mathématiques et Applications 2 

Probabilités et Statistique 3 

SEGC 
 

 علوم تجارية
LATRECHE 

Djamel 

 3 تسويق سياحي
6 

 3 التسويق الرقمي

 BELHADJ Tarek علوم التسيير
 3 اإلدارة المالية

6 
 3 إدارة األعماؿ

 KENIDA Zelikha العلوم االلتصادية
 3 إقتصاد التنمية

6 
 3 إقتصاد نقدي و بنكي
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 علوم مالية ومحاسبة
BOUTELLAA 

Mohamed 

 3 محاسبة
6 

ية وبنوؾمال  3 

LLA دراسات لغوية 
BOUFES 

Abdelhamid 

 3 تعميمية المغة العرببة

21 
 3 المسانيات والمغة العربية

 3 لسانيات عربية

 3 لسانيات تطبيقية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المركػز الجامعػي ببريكػػة

Domaine Filière 
Responsable 

 du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SEGC علوم التسيير 
MERADSI  

Hamza 
 3 3 تسيير الموارد البشرية

LLE Langue Française 
NOUADRI 

Samia Ilhem 

Sciences du Langage (Fr) 3 

6 Didactique Des Langues et 
Des Cultures 

3 

LLA 

 KADRI Kamel دراسات لغوية
 3 لسانيات عربية

6 
 3 لسانيات تطبيقية

 دراسات أدبية
ATTIA Fatima 

Zohra 

 3 أدب جزائري حديث ومعاصر
6 

 3 السرديات وتحميل الخطاب

DSP حقوق 
BOULAHIA 

Chahira 

 3 قانوف أعماؿ
6 

ؽ والحرياتالحقو   3 

SHS 

تاريخ -العلوم اإلنسانية   
MABRAK 
Fayssal 

 1 التاريخ الوسيط

 1 التاريخ المعاصر 6

 1 تاريخ حديث

 علوم اجتماعية
SENINA 

Mohamed 
 3 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

 علم النفس-العلوم االجتماعية
GUENOUNE 

Khemissa 
(عمـ النفس العيادي)االكمينيكي  3 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قسنطينةبالمدرسػة العميا لألساتذة 

Domaine Filière 
Responsable 

du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SM Chimie BOUZIDI Henia 

Chimie Des Matériaux 1 

6 Chimie Théorique 2 

Chimie Inorganique 3 

LLE Langue Française 
BOUCHAIR 

Bouba 

Didactique Des Langues 
Étrangères (Fr) 

6 
9 

Didactique 3 

SHS فةفلس-العلوم االجتماعية  BENHADID Aref 

 1 الفمسفة التطبيقية

5 
 2 فمسفة غربية و معاصرة

 2 فمسفة الديف والتصوؼ

 2 منطق وفمسفة العمـو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة ببجاية

Domaine Filière 
Responsable 

du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

MI Informatique 

 
KHANOUCHE 

Mohamed 
Essaid 

Data Science 5 

15 Intelligence Artificielle  6 

Réseaux et Sécurités  4 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسػة الوطنيػة المتعػّددة الّتقنيػات بقسنطينػة
Domaine Filière 

Responsable 
du CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST Electrotechnique 
LEBAROUD 
Abdesselam 

Machines Electriques 3 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسػة الوطنيػة العميػا المناجػـ والمعػادف بعنابػة

Domaine Filière 
Responsable 

du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST Génie Minier 
NETTOUR 

Djamel 

Environnement Minier 
 et Géologie Minière 

3 

9 
Valorisation Des Ressources 

Minérales 
3 

Exploitation Minière 
 et Géotechnique 

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لصناعيػة بعنابػةالمدرسػة العميػا في التكنولوجيػات ا

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST Génie Mécanique 
AZZOUZ 

Salaheddine 

Energétique 3 

6 Energies Renouvelables En 
Mécanique 

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كيكدة  المدرسػة الوطنية العميػا لمتعميـ التكنولوجي بس

Domaine Filière 
Responsable 

du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST Génie Des Procédés BABOURI Laidi 
Génie Des Procédés Des 

Matériaux 
3 3 

SM 
 

Chimie 

KHORIEF 
NACEREDDINE 

Abdelmalek 

Chimie Théorique et 
Computationnelle 

2 
3 

Chimie Physique 1 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسػة الوطنيػة العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SNV Biotechnologies BANI Moustafa 
Biotechnologie et Santé 4 

7 
Biotechnologie Microbienne 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1جامعػػة وىػػراف

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST Génie Des Procédés 
KAMBOUCHE 

Nadia 

Génie Des Matériaux 3 

12 
Génie De L'Environnement 3 

Génie Pharmaceutique 3 

Génie Chimique 3 

SM Chimie 
HAMACHA 

Rachida 

Chimie Organique et 
Environnement 

3 

15 Chimie Physique 3 

Chimie Appliquée 3 

Chimie Des Matériaux 6 

SNV 

Biotechnologies 
ZITOUNI Fatima 

El-Houaria 

Biotechnologie De L 
Environnement 

2 

7 Biotechnologie Des 
Champignons 

3 

Biotechnologie Végétale 2 

Sciences Alimentaires ADDOU Samia 

Physiologie De La Nutrition 
et Santé 

5 
8 

Nutrition et Pathologie 3 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

MI 
Informatique 

BOUAMRANE 
Karim 

Systèmes Informatiques 
 et Réseaux 

3 

15 

Technologies  
De L'Information 

3 

Data Science 3 

Ingénierie Des Systèmes 
Embarqués et Parallélisme 

3 

Intelligence Artificielle 3 

Mathématiques BOUZAR   Chikh Analyse Mathématique 9 9 

LLA 
 دراسات لغوية

 
SAADALLAH 

Zohra 

 1 لسانيات عامة
3 

 2 لسانيات تطبيمية

SHS 
علم المكتبات -علوم إنسانية   
 

KADI Zineeddine 

 5 تكنولوجيا وهندسة المعلومات

 5 علم األرشيف 25

 5 إدارة أنظمة المعلومات

Arts 
 فنون بصرية

 
TAMEUR 
Ennouel 

 1 فن اإلشهار

يةنمد الفنون التشكيل 6  1 

 1 دراسات في الفنون التشكيلية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2جامعػػة وىػػراف

 

Domaine Filière 
Responsable 

du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SEGC 

 KOURBALI عمـو تجارية
Baghdad 

 3 3 تسويق

 TAIBI Ghalia عمـو التسيير
 

 3 إدارة الموارد البشرية

 3 إدارة المنظمات 9

 3 مقاوالتية

 العمـو االقتصادية
MOUZIANE 

Fatma 
 

 3 التحميل االقتصادي واالستشراؼ
6 
 3 إقتصاد نقدي و بنكي 

 عمـو مالية ومحاسبة
 

LAHLOU Cherif 
 

ستراتيجيات مالية لممؤسساتالحوكمة وا  3 

21 
 3 توحيد المحاسبة وتدقيق المؤسسة

 3 مالية وتأمينات

 3 مالية وبنوؾ إسالمية

LLE 

Langue Anglaise 
OUAHMICHE 

Ghania 
 

Langues De Spécialité, 
Culture et Entreprise 

3 

6 Language Testing And 
Assessment (Test De 
Langue et Évaluation) 

3 

Langue Française 
 

BELKACEM 
Dalila 

 

Didactique 2 

6 Sciences du Langage (Fr) 2 

Sciences Des Textes 
Littéraires 

2 

STU Géologie SATOUR Linda 
Stratigraphie Intégrée, 

Chronologie et Dynamique 
Des Paléo-Environnements 

3 3 

SHS 

أرطوفونيا -ـو االجتماعية العم  MAHREZ Abla 
 3 أمراض المغة واإلتصاؿ

6 
 3 العمـو العصبية والمعرفية

فمسفة-العمـو االجتماعية  DERRAS 
Shahrazade 

 3 3 الفمسفة التطبيقية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 والتكنولوجيا بوىرافجامعػػة العموـ 
Domaine Filière 

Responsable 

du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 

pédagogiques  

Total 

(Filière) 

ST 

Automatique 
GHOUL NEE 

HADIBY Rachida 
Automatique et 

Informatique Industrielle 
3 3 

Electronique 
OUSLIM 

Mohamed 

Electronique Des 
Systèmes Embarqués 

5 
9 

Electronique 4 

Electrotechnique 
BELARBI Ahmed 

Wahid 

Commandes Electriques 1 

3 Machines Electriques 1 

Génie Electrique 1 

Génie 
Biomédical 

KADDOUR 
Abdelhafid 

Instrumentation 
Biomédicale 

3 
6 

Imagerie Médicale 3 

Génie Des 
Procédés 

HADDOU 
Boumediene 

Génie Chimique 12 
15 

Génie Des Matériaux 3 

Génie Maritime SEREIR Zouaoui 

Ingénierie Des Systèmes 
Propulsifs 

4 

11 Architecture Navale 3 

Construction et Réparation 
Navale 

4 

Génie 
Mécanique 

MEHALA Kadda 

Energétique 5 

15 
Installations Energétiques 

et Turbomachines 
5 

Construction Mécanique 5 

Hygiène Et 
Sécurité 

Industrielle 

TCHOUAR 
Noureddine 

Maitrise Des Risques 
Industriels 

3 3 

Travaux Publics 
RAHAL Driss 

Djaouad 
Voies et Ouvrages d'Art 3 3 

SM 

Chimie 
ELAZIOUTI 
Abdelkader 

Chimie De 
L'Environnement 

3 3 

Physique 
ELCHIKH 
Mokhtar 

Physique Des Matériaux 3 

15 

Physique Appliquée 3 

Nanomatériaux, Nano-
Objets et Energétique 

3 

Matériaux et Energie 
Photovolatique 

3 

Physique De La Matière 
Condensée 

3 

SNV 

Biotechnologies 
DJABEUR 
Abderrezak 

Biotechnologie Végétale 3 3 

Sciences 
Biologiques 

ALIOUA EP 
BERREBBAH 

Amel 

Toxicologie 
Environnementale 

3 3 

MI 

Informatique 
MEKKAKIA 

MAAZA Zoulikha 
Intelligence Artificielle 6 6 

Mathématiques 
KHALDI 
Nassima 

Edp 1 
3 

Analyse Fonctionnelle 2 

AUMV Architecture HENDEL Malek 

Architecture 3 

6 Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager 

3 

STAPS 
نشاط بدني رياضي 

 تربوي
SEGHIR 

Noureddine 

 3 النشاط البدني الرياضي الترويحي

النشاط البدني الرياضي  6
يالمدرس (Activité Physique Et 

Sportive Scolaire) 
3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة تممساف
Domaine Filière 

Responsable du 
CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST 

Electrotechnique 
MECHERNENE 

Abdelkader 
Commandes Electriques 3 3 

Génie Biomédical 
BOUKLI HACENE 

Ismail 

Imagerie Médicale 3 

9 
Instrumentation Biomédicale 3 

Télémédecine et Informatique 
Biomédicale 

3 

Génie Civil BENADLA Zahira 
Structures 3 

6 
Matériaux En Génie Civil 3 

Génie Mécanique 
MEFTAH 
Khaouane 

Fabrication Mécanique et 
Productique 

3 

12 
Construction Mécanique 3 

Energétique 6 

Hydraulique 
MEGNOUNIF 
Abdesselam 

Ouvrages Hydrauliques 3 
6 

Hydraulique Urbaine 3 

Télécommunications ABRI Mehadji 

Signaux et Systèmes De 
Télécommunications 

3 

12 

Technologies De L'Information 
et De La Communication (Tic) 3 

Communications et Réseaus 
Sans Fil 

3 

Télécommunications et 
Intelligence Artificielle 

3 

SM 

Chimie NEGADI Latifa 

Chimie Des Matériaux 3 

15 

Chimie Physique 3 

Chimie Organique 3 

Chimie De L'Environnement 3 

Chimie Appliquée 3 

Physique 
MERAD Abdelkrim 

Elhasanine 
Kheirallah 

Energie Renouvelable et 
Sciences Des Matériaux 2 

15 

Physique Des Matériaux 3 

Physique De La Matière 
Condensée 

3 

Physique Des Gaz et Des 
Plasmas 

3 

Physique Computationnelle 3 

Energies Renouvelables 1 

SNV 

Ecologie Et 
Environnement 

STAMBOULI  
Haciba 

Ecologie Animale 3 
6 

Ecologie et Environnement 3 

Hydrobiologie 
Marine Et 

Continentale 

BENDIMERAD 
Mohammed El 

Amine 
Sciences De La Mer 3 3 

Sciences 
Agronomiques 

BOUHRAOUA 
Rachid Tarik 

Protection Des Végétaux 3 

10 Production Végétale 4 

Foresterie 3 

Sciences 
Alimentaires 

BABA AHMED  
Fatima Zohra 

Nutrition et Sciences Des 
Aliments 

3 
6 

Nutrition et Santé 3 

Sciences 
Biologiques 

MERZOUK Hafida 

Génétique 3 

12 
Physiopathologie 3 

Biochimie Appliquée 3 

Microbiologie Générale  
et Appliquée 

3 

MI 

Informatique CHIKH Azeddine 

Génie Logiciel Avancé  
et Applications 

3 

6 
Sécurité Des Systèmes 

Informatiques et Réseaux 
3 

Mathématiques NASRI Yasmina 

Edp et Applications 3 

9 
Mathématiques Appliquées 
Aux Sciences Biologiques  

et Médicales 

3 

Mathématiques Appliquées 3 
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SEGC 

 علوم تجارية
BENACHENHOU 

Sidi Mohamed 

 3 تجارة دولية

55 

 3 تسويق الخدمات

 3 تسويق سياحي

 3 التسويق الرقمي

 3 مالية وتجارة دولية

 علوم التسيير
BOUMEDIENE 

Hocine 

 6 مقاوالتية

 6 إدارة الموارد البشرية 55

 3 إدارة عامة

SEGC العلوم االقتصادية 
BOUTELDJA 
Abdelnacer 

اد نقدي و بنكيإقتص  3 

55 
ستشراؼ  6 تحميل إقتصادي وا 

 3 إقتصاد كمي

 3 إقتصاد وتسيير المؤسسات

AUMV Architecture HAMMA Walid 
Patrimoine Architectural, 

Urbain et Paysager 
3 3 

LLE 
Langue Anglaise DJENNANE Toufik 

Littérature 2 

6 
Sciences du Langage 3 

Littérature At Approches 
Interdisciplinaires 

1 

Langue Française 
DALI YOUCEF 
Fatima Zohra 

Sciences Des Textes 
Littéraires 

3 3 

STU Géologie 
BOUDJEMA 
Abderrezzak 

Hydrogéologie 3 3 

DSP حقوق 
BENOSMAN 

Djamel 

 4 القانوف الجنائي

55 

 1 قانوف دولي عاـ

 5 قانوف العقود و المسؤولية

 5 قانوف دولي خاص

 3 قانوف عاـ

 5 قانوف البنوؾ والتأمينات

 5 القانوف البنكي والمالي

 1 قانوف الشركات

SHS 

فلسفة-العلوم االجتماعية  CHIKH M'Hamed 
 1 الفمسفة الغربية الحديثة والمعاصرة

3 
ةفمسفة عربية إسالمي  5 

علم اإلجتماع-علوم اجتماعية  
BELGHIT 

Abdelmadjid 

 3 عمـ اجتماع التربية

 6 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل 51

 3 عمـ اجتماع االتصاؿ

Arts 
 فنون العرض

SOUALMI El 
Habib 

 3 3 نقد العرض المسرحي

 فنون بصرية
TORCHAOUI 

Belhadj 
 3 3 دراسات في الفنوف التشكيمية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعػػة سيػػدي بمعبػػاس

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST 

Electronique ABID Hamza 

Instrumentation 4 

15 
Electronique Des Systèmes 

Embarqués 
5 

Micro-Électronique 6 

Electrotechnique 
BENDAOUD 

Abdelber 

Machines Electriques 4 

9 Commandes Electriques 2 

Réseaux Electriques 3 

Génie Des Procédés MEDJAHDI Malika 
Génie Des Procédés De 

L'Environnement 
3 3 
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Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

Télécommunications 
DJEBBAR Ahmed 

Bouzidi 

Systèmes De 
Télécommunications 

8 
13 

Réseaux et 
Télécommunications 

5 

Travaux Publics BELDJELILI Youcef Voies et Ouvrages d'Art 6 6 

SNV 
Biotechnologies BEN ALI Aicha 

Biotechnologie et Valorisation 
Des Plantes 

3 3 

Sciences 
Alimentaires 

DIAF Mustapha Nutrition et Pathologie 3 3 

MI 
 

Mathématiques 
YOUSFATE 

Abderrahmane 
 

Probabilité et Equations 
Différentielles Stochastiques 

2 

14 

Systèmes Dynamique et 
Applications 

3 

Analyse Fonctionnelle et 
Equations Différentielles 

5 

Edp 3 
Edo-Edp 1 

Mathématiques 
Appliquées 

LAKMECHE 
Abdelkader 

Mathématiques Appliquées 3 
6 

Probabilités et Statistique 3 

SEGC 

 GRAA Amel علوم تجارية
 3 مالية وتجارة دولية

7 
 4 تسويق الخدمات

 HAMHAMI Amal علوم التسيير
 3 تسيير الموارد البشرية

9 
 6 إدارة األعماؿ

 REDIF Mostapha العلوم االلتصادية

Economie Internationale 3 

 6 إقتصاد نقدي و بنكي 21

 3 إقتصاد وتسيير المؤسسات

 BAHIRI Kada علوم مالية ومحاسبة

 3 مالية وبنوؾ

21 
بنوؾ إسالميةمالية و   3 

 3 مالية المؤسسة

 3 محاسبة وتدقيق

LLE Langue Anglaise MELOUK Mohamed Didactique 3 3 

LLA دراسات لغوية TAYEBI Amina 
 3 لسانيات عامة

 3 لسانيات تطبيقية 6

DSP حموق 
FARAOUN 
Mohamed 

 3 قانوف عقاري 

21 
 3 القانوف القضائي

عاـقانوف   3 

 3 قانوف المؤسسات االقتصادية

SHS 

تاريخ -العلوم اإلنسانية   
DJAEBRANE 

Laredj 

 3 تاريخ الجزائر المعاصر
 3 تاريخ الجزائر في العصر الحديث 6

علوم  -العلوم اإلجتماعية 
 التربية

TLEMSANI Fatima 

 1 القياسي النفسي و التقويـ التربوي 

بيةتكنولوجيا التر  6  3 

 2 عمـ النفس التربوي 

علم اإلجتماع-علوم اجتماعية  
SEDDIKI 

Abdennour 

 3 عمـ اجتماع التربية
 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مستغانـجامعة 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST 
Electronique 

BENSTAALI 
Wissam 

Micro-Électronique et 
Microsystèmes Embarqués 

3 

12 Electronique Des Systèmes 
Embarqués 

6 

Micro-Électronique 3 

Génie Civil MALIKI Mustapha Structures 3 3 
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Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

Génie Des 
Procédés 

ABDELMALEK 
Fatiha 

Génie Des Procédés De 
L'Environnement 

6 

15 
Génie Des Procédés 1 

Génie Des Procédés Des 
Matériaux 

4 

Génie Chimique 4 

Travaux Publics ZAOUI Mohamed Voies et Ouvrages d'Art 3 3 

SM Physique ABBASSA Hamza Physique Des Matériaux 6 6 

SNV 

Hydrobiologie 
Marine Et 

Continentale 
SOUALILI Dina Lila Ressources Halieutiques 3 3 

Sciences 
Alimentaires 

KEDDARI Soumia 

Physiologie De La Nutrition  
et Santé 

3 

15 
Production et Transformation 

Laitière 
3 

Nutrition Humaine 6 

Nutrition et Sciences  
Des Aliments 

3 

MI 
 

Informatique SEHABA Karim 

Informatique Distribuée 
 et Réseaux 

3 

6 
Intelligence Artficielle  
et Ses Applications 

3 

Mathématiques 
 

BELARBI Lakehal 
 

Analyse Harmonique 1 
5 
 

Géomètrie Différentielle 1 

Analyse Mathématique 3 

SEGC 
 عموـ تجارية

 
BECHENNI Youcef 

 

 4 التسويق الرقمي

51 
 

 4 مالية المؤسسة

 4 تسويق سياحي

LLE 
 

Langue Française 
 

CHACHOU 
Ibtissem 

 

Sciences du Langage : 
Analyse du Discours et 

Sociolinguistique 

5 

9 
 Didactique Des Langues 

Étrangères (Fr) 
1 

Littérature Francophone 3 

LLA 
 

 دراسات لغوية
 

GHOUL Chahrazed 
 

 1 تعميمية المغة العرببة
6 
 

 1 لسانيات عربية

 1 لسانيات تطبيقية

 دراسات أدبية
 

KADI Cheikh 
 

 1 أدب عربي حديث ومعاصر
6 
 

 1 أدب عالمي ومقارف 

 1 أدب جزائري 

DSP 
 

 حقوؽ 
 ABBASSA Tahar 

 3 قانوف طبي

51 
 3 القانوف الجنائي

 3 قانوف خاص

 3 قانوف اجتماعي

 العموـ السياسية
 

BELGHIT Abdellah 
 

 5 تعاوف دولي
3 
 

 5 االدارة المحمية

 5 سياسة عامة

SHS 
 

 -العموـ االجتماعية 
 أرطوفونيا

 

HAOULA 
Mohammed 

 

 3 عمـ األعصاب المغوي العيادي
9 
 

 3 أمراض المغة واإلتصاؿ

 3 إعاقة سمعية

Arts 
 

 فنوف بصرية
 

DJEMAI Ridha 
 

 3 فف اإلشيار
9 
 

 3 نقد الفنوف التشكيمية

 3 دراسات في الفنوف التشكيمية

STAPS نشاط بدني رياضي تربوي BENKAZDALI El النشاط البدني الرياضي المدرسي(Activité 9 12 
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Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

  Hadj Mohamed Physique Et Sportive Scolaire)  

 3 النشاط البدني الرياضي الترويحي

 تدريب رياضي
 

BENGOUA Ali 
 

 3 التحضير النفسي الرياضي

55 
 

 6 التحضير البدني الرياضي

 6 التدريب الرياضي النخبوي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تيارتجامعة 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  

Total 

(Filière) 

ST Electrotechnique LARBI M'Hamed 

Energies Renouvelables 3 

12 
Réseaux Electriques 3 

Commandes Electriques 3 

Electrotechnique Industrielle 3 

SM Chimie DEBDAB Mansour 

Chimie Des Matériaux 6 

9 
Chimie et Physique Des 

Matériaux Inorganiques 
2 

Chimie Organique 1 

SNV 

Ecologie Et 

Environnement 
CHAFAA Meriem 

Biodiversité et Sécurité 

Alimentaire 
1 

12 

Ecologie et Environnement 11 

Sciences 

Agronomiques 

MEDERBAL 

Khalladi 
Science du Sol 3 3 

Sciences 

Vétérinaires 

BOUMEZRAG 

Assia 

Pathologies Des Ruminants 3 
6 

Pathologies Infectieuses 3 

MI Mathématiques HEDIA Benaouda 

Analyse Fonctionnelle Appliqué 4 

9 

Analyse Fonctionnelle 

 et Equations Différentielles 
4 

Analyse Non Linéaire et 

Equations Aux Dérivées 

Partielles 

1 

SEGC 

 BELDJILALI Fatiha عموـ تجارية
 3 مالية المؤسسة

6 
 3 تسويق

 3 3 إدارة األعماؿ ABED Ali عموـ التسيير

 
حاسبةعموـ مالية وم  

ZIANI Abdelhak 
 3 تدقيق ومراقبة التسيير

6 
 3 مالية وبنوؾ

DSP 
 MEGUENNI حقوؽ 

Benamar 

 3 القانوف االداري 
6 

 3 قانوف خاص

 3 3 ادارة الموارد البشرية KHALFA Nasir العموـ السياسية

SHS 

عمـ  -عموـ إنسانية 
 المكتبات

DERBIKH Nabil 
مومات في المكتبات تطبيقات تكنولوجيا المع

 ومراكز التوثيق
3 3 

عموـ -عموـ إنسانية 
 اإلعالـ واالتصاؿ

DJELLOULI 

Mokhtar 
 3 3 عمـو االعالـ واالتصاؿ

فمسفة-العموـ االجتماعية  RAMDANI Hocine 
 5 فمسفة عامة

3 
 1 الفكر الفمسفي العربي اإلسالمي

MI Informatique BELARBI Mostefa 

Génie Logiciel 3 

7 Ingénierie Des Systèmes 

Embarqués et Parallélisme 
4 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الشمفجامعة 
 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST 

Electrotechnique 
DJAHBAR 
Abdelkader 

Réseaux Electriques 3 
9 

Commandes Electriques 6 

Génie Civil 
BOULEKBACHE 

Bensaid 

Géotechnique 4 

12 Matériaux En Génie Civil 5 

Structures 3 

SM Physique HOCINE Ahmed 
Physique Théorique 3 

6 
Physique Des Matériaux 3 

SNV 
Sciences 

Alimentaires 
MEZIANE 

AHMED Malika 

Qualité Des Produits et Sécurité 
Alimentaire 

1 

12 

Sciences Des Aliments 1 

Contrôle De La Conformité et 
Qualité Des Produits Alimentaires 

2 

Sécurité Agro-Alimentaires et 
Assurances Qualité 

1 

Transformation et Valorisation En 
Agroalimentaire 

1 

Sciences et Technologie 
Alimentaires 

2 

Nutrition et Pathologie 4 

MI 
 

Informatique 
ARIDJ 

Mohammed 
 

Systèmes Intelligents et 
Apprentissage Automatique 

1 

6 
 

Informatique Décisionnelle et 
Systèmes À Grande Echelle 

1 

Intelligence Artificielle 1 

Intelligence Artificielle et Génie 
Logiciel 

1 

Gestion et Analyse De Données 
Massives 

1 

Réseaux et Sécurités 1 

Mathématiques BENALI Abdelkader Edp 3 3 

LLE 

Langue Anglaise CHAHBA Fethia 

Littérature 3 

6 Didactique De La Langue 
Anglaise 

3 

Langue 
Française 

AIT DJIDA 
Mohand 

Amokrane 

Sciences du Langage : Analyse 
du Discours et Sociolinguistique 

3 

12 
Didactique Des Langues 

Étrangères (Fr) 
6 

Didactique De La Rédaction 
Scientifique En Fle 

3 

DSP العلوم السياسية 
DJEBBAR 

Abdeldjabar 

 3 االدارة المحمية

51 
 3 الدراسات األمنية واالستراتيجية

 3 سياسة عامة

 3 دراسات سياسية مقارنة

SHS  تاريخ -العلوم اإلنسانية  BELALIA Miloud 
 6 تاريخ حديث ومعاصر

9 
لوسيطالتاريخ ا  3 

STAPS 

نشاط بدني رياضي 
 تربوي

GUENDEZ Ali 

 3 النشاط البدني الرياضي الترويحي

 Activité)النشاط البدني الرياضي المدرسي 6
Physique Et Sportive Scolaire) 

3 

 إدارة و تسيير رياضي
GHEZALI 

Abdelkader 
 3 3 تسيير المنشئات الرياضية والموارد البشرية

رياضيتدريب   
SAIDI 

ZERROUKI 
Youssouf 

 3 التحضير النفسي الرياضي

55 

Analyse Et Expertise De La 
Performance Sportive 

3 

 3 التحضير البدني الرياضي

 3 التدريب الرياضي النخبوي 

 3 التدريب الرياضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بشارجامعة 
Domaine Filière 

Responsable du 
CFD 

Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

ST 

Génie Mécanique 
FEZZIOUI 

Naima 

Energies Renouvelables  
En Mécanique 

4 
8 

Energétique 4 

Télécommunications 
BENDIMERAD 

Mohammed 
Yassin 

Systèmes De 
Télécommunications 

3 
6 

Réseaux De 
Télécommunications 

3 

SM Physique 
KHACHAB 

Hamid 

Energies Renouvelables 3 

9 
Matériaux et Energie 

Photovolatique 
3 

Physique Des Matériaux 3 

MI Informatique 
BELGHACHI 

Mohamed 

Sécurité Des Systèmes 
Informatiques et Réseaux 

1 

3 
Intelligence Artficielle et Ses 

Applications 
1 

Réseaux et Systèmes 
Distribués 

1 

DSP حقوق CHANBI Fouad 

 5 قانوف عاـ

 4 قانوف خاص 6

 5 القانوف الجنائي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أدرار جامعة 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST 
 

Electrotechnique 
GHAITAOUI 

Touhami 
Génie Electrique 3 3 

Génie Civil 
 

BENNACER 
Lyacine 

 

Matériaux En Génie Civil 1 
3 
 

Structures et Matériaux du 
Génie Civile 

1 

Géo Matériaux 1 

SM 
 

Physique 
 

BOUSSOUKAIA 
Tahar 

 

Physique Des Matériaux 3 
6 
 Physique Energétique et 

Energie Renouvelable 
3 

SNV 
 

Sciences 
Agronomiques 

BOUBEKEUR 
Abderrahmen 

Systèmes De Production 
Agro-Écologique 

6 6 

Sciences 
Biologiques 

 

ABEKHTI 
Abdelkader 

 

Biodiversité et Valorisation 
Des Ressources Naturelles 

2 

6 
 

Physiologie, Physiopathologie 
et Génomique 

1 

Microbiologie Générale et 
Appliquée 

3 

MI Mathématiques 
SLAMA 

Abdeldjalil 
Mathématiques Appliquées 3 3 

SEGC 

 علوم التسيير
 

HADADJI 
Abdeldjalil 

 

 4 اإلدارة المالية
51 
 4 إدارة األعمال 

 4 إدارة إستراتيجية

 العلوم االقتصادية
 

LAHCINE 
Abdelkader 

Economie Internationale 4 
12 
 

 5 التحليل االلتصادي واالستشراف

 3 إقتصاد نقدي و بنكي

ومحاسبة علوم مالية  
 

OULDBAHAMOU 
Samir 

 

 5 محاسبة وجباية معمقة

6 
 1 مالية المؤسسة 

 3 تدقيق ومراقبة التسيير

DSP 
 حقوق

 

BAHAMAOUI 
Cherif 

 

 3 القانوف الجنائي

55 
 

 3 قانوف أعماؿ

 3 قانوف عاـ

 3 قانوف األسرة

 3 قانوف خاص أساسي

SHS علم النفس-العلوم االجتماعية  
KADDOURI M 

Hammed 
 3 3 عمـ النفس العمل والتنظيـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 سعيدةجامعة 
 

Domaine Filière 
Responsable 

du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques 

Total 
(Filière) 

SNV 
Ecologie Et 

Environnement 
SI-TAYEB 

Tayeb 

Protection Des Ecosystèmes 5 
9 

Ecologie et Environnement 4 

LLE Langue Anglaise 
GHOUNANE 

Nadia 
Littérature 3 3 

DSP حقوق SAIDI Benyahia 
 1 المانون العام المعمك

4 
 1 المانون الخاص المعمك

MI 
Mathématiques 

Appliquées 
KANDOUCI 

Abdeldjebbar 
Mathématiques Appliquées 9 9 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غميزافجامعة 

 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST Electrotechnique 
 

MILOUDI 
Mohamed 

Energies Renouvelables 3 

9 Electrotechnique Industrielle 3 

Commandes Electriques 3 

SM Physique 
DJERMOUNI 

Mostefa 

Physique Des Matériaux 3 

9 
Physique Computationnelle 3 

Physique Energétique et 
Energie Renouvelable 

3 

MI Informatique 
YACHBA 
Khedidja 

Intelligence Artficielle et Ses 
Applications 

3 3 

SEGC 

 عموـ تجارية
 KARA Ibtissem 

 6 3 مالية وتجارة دولية
 3 التسويق الرقمي 6

 العموـ االقتصادية
 

MEZOURI Et-
Tayib 

 4 إقتصاد دولي
6 
 

 5 إقتصاد ومالية محمية

 5 إقتصاد و إحصاء تطبيقي

 عموـ مالية ومحاسبة
 

TAHRAOUI 
DOUMA Ali 

 3 الحوكمة واستراتيجيات مالية لممؤسسات
6 

 3 مالية وبنوؾ

DSP 
 حقوؽ 

 
MANKOUR 

Kouider 

 3 قانوف البيئة والعمراف

 3 قانوف اداري متخصص 9

 3 القانوف الجنائي والعمـو الجنائية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عيف تموشنتجامعة 

 

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST 
Génie Civil 

AISSA  
MAMOUNE Sidi 

Mohammed 

Structures 2 
6 Matériaux De Construction 3 

Géo Matériaux 1 

Génie Mécanique OUDAD Wahid 
Génie Des Matériaux 1 

3 
Mécanique 2 

SM 

Chimie BAILICHE Zahra Chimie Organique 4 4 

Physique 
BENYAHIA 

Karima 

Physique Des Matériaux 4 

6 
Physique De La Matière 

Condensée et Ses Applications 
1 

Physique Photonique 1 

SNV 
Ecologie Et 

Environnement 
BELHACINI 

Fatima 

Ecologie Animale 1 

3 
Ecologie et Environnement 1 

Ecologie Végétale et 
Environnement 

1 

SEGC 
 العلوم االقتصادية

 
ZENAGUI Sid 

Ahmed 

 3 إقتصاد كمي

55 

لمؤسساتإقتصاد وتسيير ا  3 

 3 التحميل االقتصادي واالستشراؼ

Economie Internationale 3 

 3 إقتصاد نقدي و بنكي
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Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

 BOUGHAZI Ismail علوم مالية ومحاسبة

 3 محاسبة وتدقيق

 3 مالية المؤسسة 9

 3 محاسبة وجباية معمقة

LLE Langue Anglaise 
BOUHASSOUN 

Azzeddine 
Littérature Générale et 

Comparée 
3 3 

LLA 
 BELOUAFI الدراسات النقدية

Halima 

 5 النقد العربي الحديث والمعاصر

4 
 5 نقد جزائري معاصر

 5 تحميل الخطاب

 5 نقد معاصر

 3 3 أدب جزائري حديث ومعاصر BEKHAITI Aissa دراسات أدبية

DSP  حقوؽ 
 

ABDESSELAM 
Nour Ed Dine 

قانوف القضائيال  3 
 3 قانوف اداري متخصص 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تيسمسيمتجامعة 

 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

SEGC 

 LOGAB Djillali علوم تجارية
 3 تسويق سياحي وفندقي

 3 تسويق الخدمات 6

 علوم التسيير
BOUSSAHA 

Mohamed Lakhdhar 
 3 3 مقاوالتية

 العلوم االلتصادية
ROUCHOU 
Abdelkader 

ستشراؼ  3 تحميل إقتصادي وا 
 3 إقتصاد نقدي و بنكي 6

ةمالية المؤسس GUENDEZ Bentouta علوم مالية ومحاسبة  3 3 

LLA 
 الدراسات النمدية

KHALFALLAH Ben 
Ali 

 3 3 نقد حديث ومعاصر

 دراسات لغوية
REZAIGUIA 
Mahmoud 

 3 3 المسانيات والمغة العربية

STAPS 
نشاط بدني رياضي 

 تربوي
SAIDIA Houari 

 Activité)النشاط البدني الرياضي المدرسي
Physique Et Sportive Scolaire) 

3 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المركػز الجامعػي بالبيػض

Domaine Filiere 
Responsable 

 du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques 

Total 
(Filière) 

ST Télécommunications ROUISSAT Mehdi Télécommunications 3 3 

SEGC 

 3 3 مالية وتجارة دولية HAMZA Ali علوم تجارية

 6 6 إدارة األعمال TALBI Salah Dine علوم التسيير

 6 6 إلتصاد نمدي و بنكي KALKOUL Abderrazek العلوم االلتصادية

LLA دراسات لغوية MENASRI Wafaa 3 3 علوم اللغة وتحليل الخطاب 

DSP حموق MIHOUB Youcef 

 3 لانون أعمال

25 

 3 المانون المدني
 3 لانون األسرة

 3 المانون الجنائي االداري

 3 لانون البيئة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ز الجامعػي بالنعامػػةالمركػ
Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SNV 
 

Sciences 
Agronomiques 

 

BENARADJ Abdelkrim 
 

Foresterie 2 

7 
 

Hydro-Pédologie 2 
Production Végétale 2 

Aménagement Hydro-
Agricol 

1 

LLA دراسات لغوية BOUDIAF Mohammed Essalih 3 3 اللسانيات واللغة العربية 

DSP 
 

 KHALWATI Sahraoui حموق
 3 المانون الجنائي

9 
 

 3 لانون عام
 3 لانون خاص أساسي

LLE Langue Anglaise MBATA Anissa Sciences du Langage 3 3 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
AMROUCHE Abdel-ilah 

Microbiologie 3 
6 

Microbiologie appliquée 3 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المركػػز الجامعػي بمغنيػة
 

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

SEGC 
 العلوم االقتصادية

 
BELLAHCENE 

Mohammed 

 3 إلتصاد نمدي و بنكي
9 
 

 3 إلتصاد كمي

 3 إلتصاد وتسيير المؤسسات

 
LLA 

 3 3 لسانيات تطبيمية OUAHIB Ouahiba دراسات لغوية

 DOUAH Ahmed دراسات أدبية
 3 أدب مسرحي ونمده

6 
 3 أدب عربي حديث ومعاصر

DSP 
 حقوق

 
KARA SLIMAN 

Mohammed Khalid 

 3 المانون االداري

55 
 

 3 حموق االنسان والحريات العامة

 3 لانون البيئة

 3 لانون جنائي لألعمال

 3 لانون الشركات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسػة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

Domaine Filière 
Responsable du 

CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

ST Génie Mécanique BOUSBAA Hamza 
Energétique 3 

6 
Construction Mécanique 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 درسػة العميا لإلعالـ اآللي سيدي بمعباسالم

Domaine Filière Responsable du CFD Spécialité 
Nombre de places 

pédagogiques  
Total 

(Filière) 

MI Informatique MALKI Mimoun 

Intelligence Artficielle et Ses 
Applications 

3 

10 Ingénierie Des Systèmes 
d'Information et De Connaissance 

et Aide À La Décision 
7 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسػة العميا لالقتصاد بوىراف

Domaine Filière 
Responsable  

du CFD 
Spécialité 

Nombre de places 
pédagogiques  

Total 
(Filière) 

SEGC علوم التصادية 
BRAHAMI 
Mohamed 

Amine 

 3 االلتصاد الرلمي

12 

Économie de L’Énergie 3 

Digitalisation Financière et Bancaire 3 

Économie et Management des 
Organisation 

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

﴿ ﴾ 
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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يتضمف وضع جزء مف ىياكل كمية الطب بالزيانية ببف عكنوف،  ،2022أفريل  04مؤرخ في  141مقػػرر رقـ 
 1تحت تصرؼ  كمية الصيدلة جامعة الجزائر

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21الم ؤرخ في  209-84قتضى المرسوـ رقـ بم   -

 .وسيرىا، الم عدؿ والم تمـ 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبم قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 كومة، المعدؿ.ضمف تعييف أعضاء الحوالمت
 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
 2021أبريل سنة  7الم وافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21وبم قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المركزية لوزارة التعميـ العالي. والمتضمف تنظيـ اإلدارة
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

يوضع جزء مف ىياكل كمية الطب الواقعة بزيانية ببف عكنوف، تحت تصرؼ كمية الصيدلة، جامعة  المادة األولى:
 ، كما ىو محدد في ممحق ىذا المقرر.1الجزائر

 عباء المتعّمقة بتسيير اليياكل المخصصة ليا. يتكّفل عميد كمية الصيدلة، بكل األ :2 المػادة
لوزارة التعميـ العالي  ي كّمف كل مف مدير المالية، ومدير الوسائل والممتمكات والعقود باإلدارة المركزية :3 المػادة

، وعميد كمية الصيدلة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذي 1ومدير جامعة الجزائر والبحث العممي،
 ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي. سينشر ف

 2021أفريل  04 حرر بالجزائر في
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2022أفريل  04مؤرخ في ال 141ػرر رقـ مقػبالممحق 

الواقعة عمى مستوى الزيانية ببف عكنوف،  1اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ كمية الصيدلة، جامعة الجزائر
 موّزعة عمى النحو التالي:

 :اليياكل اإلدارية 
  ( عمى مستوى البرج اإلداري رقـ 6-5-4-3الطوابق )2   

  الجناحA 
 19 ،قاعة تدريس 
 02 مدرجيف، 
 18 .مخبر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ،3يتضمف وضع جناح مف ىياكل جامعة قسنطينة ،2022أفريل  12مؤرخ في  151مقػػرر رقـ 
 تحت تصرؼ مركز البحث في تييئة اإلقميـ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21 بم قتضى المرسـو الرئاسي رقـ -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

، 2011نوفمبر سنة  28 الموافق 1433محـر عاـ  3المؤّرخ في  402 -11وبم قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .3المعدؿ، والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة

 ،2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13تنفيذي رقـ وبم قتضى المرسوـ ال -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لعامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيمياالذي ي حّدد مياـ المديرية ا

 2019فبراير سنة  9الم وافق  1440جمادى الثانية عاـ  4المؤّرخ في  60-19وبم قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز البحث في تييئة اإلقميـ

 2021أبريل سنة  7الم وافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21وبم قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

  

 ُيػقػػػػػّرر
 

، تحت تصرؼ مركز البحث في تييئة اإلقميـ، كما ىو 3يوضع جناح مف ىياكل جامعة قسنطينة :األولى المادة
 محدد في ممحق ىذا المقرر.

 ركز البحث في تييئة اإلقميـ، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير اليياكل المخّصصة ليا. يتكّفل مدير م :2المادة 
ي كّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير المالية، ومدير الوسائل  :3المادة 

، ومدير 3ير جامعة قسنطينةومد لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، والممتمكات والعقود باإلدارة المركزية
مركز البحث في تييئة اإلقميـ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 العالي والبحث العممي.
 2021 أفريل 12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2022أفريل  12مؤرخ في ال 151مقػػرر رقـ بالممحق 

، مساحتيا 3اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث في تييئة اإلقميـ عمى مستوى جامعة قسنطينة
 عبارة عف: 2ـ 300إجمالية تقدر بػ 

  2ـ 240قاعات بمساحة إجمالية تقدر بػ  6جناح يتكوف مف. 
  2ـ60رواؽ مساحتو. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تشكيمة لجنة التسوية الوّدية لمنزاعات الناجمة يتضمف ،2022 جواف 18مؤرخ في  275مقػػرر رقـ 
 ية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي عف تنفيذ الصفقات العموم

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ.
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المعدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المتضمف إنشاء لجنة لمتسوية الوّدية لمنزاعات  2015ديسمبر سنة  18المؤرخ في  736مقرر رقـ وبمقتضى ال -

 الناجمة عف تنفيذ الصفقات العمومية، لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
المتضمف تشكيمة لجنة التسوية الوّدية لمنزاعات  2021نوفمبر  08مؤّرخ في ال 687 وبمقتضى المقّرر رقـ -

 اجمة عف تنفيذ الصفقات العمومية.الن
 

 ُيػقػػػػػّرر
 

 4141ذي الحجة عاـ  7المؤرخ في  712-45مف المرسـو الرئاسي رقـ  451تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ، ييدؼ 2015سبتمبر سنة  41الموافق 

تشكيمة لجنة التسوية الوّدية لمنزاعات الناجمة عف تنفيذ الصفقات العمومية ىذا المقّرر إلى تحديد 
 المنشأة لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 

 تتشكل المجنة المذكورة في المادة األولى أعاله، مف: :2المػادة 
 

 :ممثل وزارة التعميـ العالي والبحث العممي  

 رئيًسا  طبيب مصطفىالسيد:              

 :)ممثل وزارة المالية )المديرية العامة لممحاسبة  

 عضًوا السيد: سالمي تومي             

  عضًوا ممثل الوزارة المعنية بموضوع النزاع 

  عضًوا ممثل المصمحة المتعاقدة المعنية بموضوع النزاع 
 

 ، والمذكور أعاله.2021نوفمبر  08مؤّرخ في ال 687تمغى أحكاـ المقّرر رقـ  :3المػادة 
يكّمف األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، بتنفيذ ىذا المقّرر الذي سينشر في النشرة  :4المػادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021جواف 18 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد تشكيمة المجنة المكمفة بدراسة طمبات ،2022 جواف 18مؤرخ في  276مقػػرر رقـ 
 إنشاء المؤسسات الفرعية لدى مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضّمف 1999أفريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في 05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،المعّدؿ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤّرخ في 279-03المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .، يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ2003
، يحّدد 2005أوت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ في 299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهمياـ ا
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28 المؤّرخ في 396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،2011
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28لمؤّرخ فيا 397-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني ،2011
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميـ العالي والبحث العممييحّدد صالحيات وزير التع
، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437عاـ  رمضاف 9المؤّرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
، 2021أفريل سنة  7الموافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .متضّمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة الّتعميـ العالي والبحث العمميال
يحدد الخدمات و/ أو الخبرات التي يمكف أف تقـو  2013ماي سنة  13المؤرخ في  353وبمقتضى القرار رقـ  -

صيص بيا المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني، زيادة عف مياميا الرئيسية وكيفيات تخ
  .الموارد المتصمة بيا

، يحدد قائمة الخدمات 2015ديسمبر سنة  28الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  16وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
و/ أو الخبرات التي تنجزىا المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، زيادة عف مياميا الرئيسية 

  .وكيفيات تخصيص الموارد المتصمة بيا
الذي يحدد تشكيمة المجنة المكمفة بدراسة طمبات  2021سبتمبر  29المؤرخ في  615وبمقتضى المقرر رقـ  -

 إنشاء المؤسسات الفرعية لدى مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ُيػقػػػػػّرر
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مؤسسات الفرعية لدى ييدؼ ىذا المقّرر إلى تحديد تشكيمة المجنة المكمفة بدراسة طمبات إنشاء ال المادة األولى:
 مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي المنشأة لدى وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 التالية: تتشكل المجنة المذكورة في المادة األولى أعاله، مف ممثمي المديريات :2المادة 
 

 رئيسا مدير الوسائل والممتمكات والعقود أو ممثمو 
  عضوا لمتعميـ والتكويفممثل المديرية العامة 
 عضوا ممثل المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 عضوا ممثل مديرية الموارد البشرية 
 عضوا  ممثل مديرية المالية 
 عضوا  ممثل مديرية الشؤوف القانونية 

 

 تتولى مديرية الوسائل والممتمكات والعقود أمانة المجنة.  :3المادة 
 ، والمذكور أعاله.2021سبتمبر  29المؤرخ في  615تمغى أحكاـ المقرر رقـ  :4المادة 
يكّمف السيد األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، بتنفيذ ىذا المقّرر الذي سينشر في النشرة  :5المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2021 18 فيحرر بالجزائر 

 العالي والبحث العمميوزير التعميـ 
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض ، 2022جواف  20مؤّرخ في  278رقـ  مقػػرر 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 

 العممي، إّف وزير التعميـ العالي والبحث
 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿضمف والمت
الذي  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رفة وتقييـ الذي يحدد تشكيمة لجنة فتح األظ 2021سبتمبر سنة  29المؤّرخ في  614وبمقتضى المقرر رقـ  -

 العروض لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ُيػقػػػػػّرر
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ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  162و 160تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436عاـ 
، ييدؼ ىذا المقرر إلى تحديد تشكيمة لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض لوزارة التعميـ العالي العاـ

 والبحث العممي.
 تتشكل لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف األعضاء اآلتية: :2 المادة 
 

 رئيسا السيد قازد حساف 
 عضو السيدة بف لموفق عتيقة 
 عضو السيد والي دمحم المختار 
 عضو السيد سعادنة عمر 
 عضو السيدة لحوس رشيدة 

 

 والمذكور أعاله.      2021مارس سنة  29المؤّرخ في  614تمغى أحكاـ المقرر رقـ  :2المادة 
النشرة الرسمية  يكمف األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في :3المادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021جواف  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػ
 ػػػػ
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 الشعبيت الديوقراطيت الجسائريت الجوهىريت

 العلوي والبحث العالي التعلين وزارة

 

 

 

 03منشور رقـ 
 المتّمـ  2022جواف  07  الموافق  1443ذو القعدة  08 مؤرخ في 

 2022مارس سنة  31الموافق  1443شعباف عاـ  28المؤرخ في  01ممنشور رقـ ل
 المتعمق بالتسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا 

 2023-2022بعنواف السنة الجامعية 

 
 

 2022مارس سنة  31الموافق  1443شعباف عاـ  28المؤرخ في  01المنشور رقـ  تتميـييدؼ ىذا المنشور 
 .2023 -2022بالتسجيل األّولي وتوجيو حاممي البكالوريا بعنواف السنة الجامعية المتعمق 

 .التسجيل األّولي والتوجيو والتسجيل1
 شروط عامة

مارس  31ىػ الموافق  1443شعباف عاـ  28المؤرخ في  01إضافة إلى الشروط العامة المحددة في المنشور رقـ 
، 2023 -2022جيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية والمتعمق بالتسجيل األّولي وتو  2022سنة 

  يتّمـ الجدوؿ المتعمق بالصيغ الرياضية لحساب المعدؿ الموزوف   كما يمي: 
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 صيغ الحساب األولويات شعب البكالوريا مجاالت التسجيل

 ميداف عموـ الطبيعة والحياة
 ميداف عموـ األرض والكوف 

 ميداف عموـ الصحة 
 ـ طبيةعمو 

 عمـو البيطرة

 1أ  عمـو تجريبية
(معدؿ  البكالوريا  )  عالمة العمـو الطبيعية  

 
 2أ  رياضيات 

 المعدؿ العاـ المحصل عميو في شيادة البكالوريا 3أ  تقني رياضي

 ميداف عموـ المادة
 ميداف عموـ وتكنولوجيا

  

 رياضيات 
 تقني رياضي

عالمة الرياضيات) 1أ  اءالفيزي  (عالمة 
 

(معدؿ  البكالوريا   ) 
 

 
 2أ  عمـو تجريبية

 ميداف عموـ وتكنولوجيا :  
مسارات لشعبة بكالوريا تقني  4 

 رياضي 

تقني رياضي تخصص ىندسة 
 الطرائق

 1أ 

 
عالمة التخصص  عالمة الرياضيات 

 
(معدؿ  البكالوريا   )  

 
 

 1أ  تقني رياضي تخصص ىندسة مدنية

تقني رياضي تخصص ىندسة 
 كيربائية

 1أ 

تقني رياضي تخصص ىندسة 
 ميكانيكية

 1أ 

 ميداف رياضيات وا عالـ آلي
ميداف اليندسة المعمارية، عمراف  

 وميف المدينة

 1أ  رياضيات
 (معدؿ  البكالوريا   )  عالمة الرياضيات

 
 2أ  تقني رياضي 

 3أ  عمـو تجريبية

 ميداف
رياضيات 

 ا عالـ آليو 

الذكاء  مدرسة 
 االصطناعي

 1أ  رياضيات

 (معدؿ  البكالوريا   )  عالمة الرياضيات
 

 

 2أ  تقني رياضي، عموـ تجريبية

 مدرسة الرياضيات
 1أ  الثانوية الرياضية

 2أ  رياضيات

 3أ  تقني رياضي، عموـ تجريبية

 ميداف آداب ولغات أجنبية )باستثناء
 الروسية والتركية(مغتيف ال

 1أ  لغات أجنبية

عالمة  الّمغة األجنبية  (معدؿ  البكالوريا   )  
 

 
 2أ  آداب وفمسفة

رياضيات، تقني رياضي، عمـو 
 تجريبية، تسيير واقتصاد

 3أ 

 ترجمة

 1أ  لغات أجنبية

(معدؿ البكالوريا   )   معدؿ الثالث  لغات
 

 
 2أ  آداب وفمسفة

، تقني رياضي، عمـو رياضيات
 تجريبية، تسيير واقتصاد

 3أ 

عمـو اقتصادية، تسيير وعموـ 
 تجارية

 1أ  تسيير واقتصاد
 2أ  رياضيات المعدؿ العاـ المحصل عميو في امتحاف البكالوريا

 3أ  تقني رياضي، عموـ تجريبية

عمـو اجتماعية وانسانية، حقوؽ 
وعمـو سياسية، فنوف، لغة وثقافة 

ازيغية، لغة وأدب عربي، عموـ أم
 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 المعدؿ العاـ المحصل عميو في امتحاف البكالوريا كل شعب البكالوريا
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 :. التسجيل األّولي والتوجيو في المؤسسات التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 1.1
ر ذو مسار مدمج لميسانس وفي األقساـ التحضيرية لممدارس . التسجيل األّولي في الميسانس والماست1.2.1

 الوطنية العميا 
ميداف تكويف في  15ليذا المنشور جميع التكوينات المضمونة حسب الميداف، ىناؾ  10 رقـ  يعرض الممحق

ة مف التعميـ العالي تتفرع إلى شعب وتخصصات. موضحة في شكل جداوؿ تذكر في أعمدتيا القواعد العامة المطبق
 حيث التسجيل األّولي والتوجيو في التكوينات المختمفة المذكورة في الجدوؿ أدناه:

 

 وجيوي:  تكوينات ذات تسجيل محمي 
 

 .رمز مياديف أو شعب التكويف :1العمود 
 .مياديف أو شعب التكويف :2العمود 
 .مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف ميداف أو شعبة التكويف :3العمود 
  .الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي :4 العمود
 .شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخّوؿ االلتحاؽ بمياديف أو شعب التكويف :5العمود 
ركة في األّولي. يحدد ىذا العمود كيفية المشا قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل :6العمود 

 الترتيب بغية التسجيل األّولي في مياديف أو شعب التكويف.
 

  :شعب ذات تسجيل وطني 
 

 .رمز الشعبة ذات التسجيل الوطني :1العمود 
 .عنواف الشعبة ذات التسجيل الوطني :2العمود 
 .عنواف تخصصات الشعب ذات التسجيل الوطني :3العمود 
 .ضمف الشعبة ذات التسجيل الوطنيمؤسسات التعميـ العالي التي ت :4العمود 
 .توضيح الطابع الوطني لكل شعبة ذات تسجيل وطني :5العمود 
 .شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخّوؿ االلتحاؽ بالشعب ذات التسجيل الوطني: 6العمود 
 عب ذات التسجيل الوطني.قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية االضافية لمتسجيل األّولي في الش :7العمود 

 

  ماستر ذو مسار مدمج لميسانس 
 

 .رمز الماستر ذو المسار المدمج لميسانس :1العمود 
 .شعبة التكويف لمماستر ذو المسار المدمج لميسانس :2العمود 
 .عنواف تخصصات الماستر ذو المسار المدمج لميسانس :3العمود 
 .الماستر ذو المسار المدمج لميسانسمؤسسة التعميـ العالي التي تضمف  :4العمود 
 .توضيح الطابع الوطني لكل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس :5العمود 
 .شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخّوؿ االلتحاؽ بالماستر ذو المسار المدمج لميسانس :6العمود 
جيل األّولي في الماستر ذو المسار المدمج قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتس :7 العمود

 .لميسانس
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 التكوينات المميننة المضمونة في األقساـ أو في معاىد العمـو والتقنيات التطبيقية لمؤسسات التعميـ العالي 
 

 .رمز مياديف التكويف أو شعب التكويف المميننة المضمونة :1العمود 
 .مياديف التكوينات المميننة :2العمود 
 .شعب التكوينات المميننة :3 دالعمو 

 .عنواف تخصصات التكوينات المميننة :4العمود 
 .مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف التكوينات المميننة :5 العمود
 .توضيح الطابع الوطني لمقبوؿ في التكوينات المميننة :6العمود 
 .تحاؽ بالتكوينات المميننةشعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، التي تخّوؿ االل :7العمود 
 .: قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األّولي في التكوينات المميننة8العمود 

 

 ( في األقساـ التحضيرية بالمدارس الوطنية العميا2تكويف لسنتيف ) 
 

 .رمز تعريف األقساـ التحضيرية :1العمود
 .دارساألقساـ التحضيرية داخل الم :2العمود 
 .المدارس العميا التي تضـ نمط مف أنماط األقساـ التحضيرية :3العمود 
 .توضيح الطابع الوطني لاللتحاؽ باألقساـ التحضيرية :4العمود 
 .شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، التي تخّوؿ االلتحاؽ باألقساـ التحضيرية :5العمود 
 .غوجية اإلضافية لمتسجيل األّولي في األقساـ التحضيريةقواعد الترتيب والشروط البيدا  :6العمود 

 

  التسجيل األّولى والتوجيو في شعب العمـو الطبية 2.2.1 
ليذا المنشور مف خالؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل األّولي والتوجيو في  02يبيف الممحق 

 شعب العمـو الطبية.
 .رمز شعب التكويف :1العمود 
 .عناويف شعب التكويف :2العمود 
 .مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف شعب التكويف :3العمود 
 .الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي :4العمود 
 .شعب البكالوريا التي تخّوؿ االلتحاؽ بشعب التكويف :5العمود 
 .وجية اإلضافية لمتسجيل األوليقواعد الترتيب والشروط البيداغ :6العمود 

 التسجيل األولي والتوجيو في تكوينات عمـو البيطرة 3.2.1
ليذا المنشور مف خالؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل األّولي والتوجيو  03يبيف الممحق 

 .في عمـو البيطرة
 .رمز التكويف :1العمود 
 .عنواف التكويف :2العمود 
 .التي تضمف التكويف المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة أو المعاىد داخل الجامعات :3العمود 
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 .يوّضح الطابع الجيوي أو الوطني لكل تكويف :4العمود 
 .، والتي تخّوؿ االلتحاؽ بالتكويفشعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية :5العمود 
 فية لمتسجيل األّولي.قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضا :6العمود 

 

 التسجيل األّولي والتوجيو في المدارس العميا لألساتذة 4.2.1
لألساتذة، تضمف ىذا المدارس  مف المنشور التكوينات المضمونة في المدارس العميا 04يبيف الممحق 

 مسارات متخصصة لفائدة تكويف المكّونيف لقطاع التربية الوطنية. يتعمق األمر بثالثة أطوار:
 ،أستاذ التعميـ االبتدائي 
 ،أستاذ التعميـ المتوسط 
 .أستاذ التعميـ الثانوي 

 

 والشعبة والوالية، وفق تحدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة لدى المدارس العميا لألساتذة سنويا حسب الطور
 االحتياجات المعبر عنيا مف طرؼ قطاع التربية الوطنية. 

 

عمى شكل جداوؿ، توضح مف خالؿ أعمدتيا، القواعد العامة المطبقة في ليذا المنشور   04 يقّدـ الممحق
 مجاؿ التسجيل األّولي والتوجيو في المدارس العميا لألساتذة.

 

 .رمز شعب التكويف :1العمود 
 .عناويف شعب التكويف :2العمود 
 .المدارس العميا لألساتذة التي تضمف شعبة التكويف :3العمود 
 .لجغرافية التابعة لكل مدرسة مف المدارس العميا لألساتذةالدوائر ا :4العمود 
 .شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخّوؿ االلتحاؽ بشعب التكويف :5العمود 
 قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية االضافية لمتسجيل األّولي في المدارس العميا لألساتذة. :6العمود 

 

 سجيل الدوائر الجغرافية لمت .1
يمكف تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاممي شيادة البكالوريا الجدد في المسارات التكوينية المحددة في المالحق 
المناسبة، لضماف توجيو أنجع لحاممي شيادة البكالوريا نحو مؤسسات التعميـ العالي التي توفر قدرات استيعاب 

 وتأطير و / أو إيواء.
 

ـّ االلتحاؽ بيا مف خالؿ معدالت وطنية، يمكف توجيو حاممي شيادة بالنسبة لشعب العموـ ا لطبية، التي يت
البكالوريا الجدد المعنييف بيذه الشعب إلى أي مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي عبر التراب الوطني حسب 

  قدرات االستقباؿ.
 

 .ليذا المنشور رموز الواليات 05يبيف الممحق 
 

 .لمنشور، شبكة المؤسسات التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العمميليذا ا 06يقدـ الممحق 
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التسجيل في مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، وفي المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي .3 
 المعتمدة مف طرؼ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 

ت التسجيل في مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى )تحت ليذا المنشور إمكانّيا 07يبّيف الممحق 
الوصاية البيداغوجية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي(. كما يقّدـ أيضا المعمومات التالية عف مختمف ىذه 

 القطاعات:
 المؤسسات تحت الوصاية البيداغوجية، -
 التكوينات المضمونة، -
 شروط االلتحاؽ. -

ة لمؤسسات التكويف العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يمكف االطالع عمى قائمة المؤسسات المعنية بالنسب
 .(www.mdn.dz)وشروط االلتحاؽ بيا، عبر الموقع االلكتروني ليذه الوزارة 

 

ة لمتكويف العالي المعتمدة مف طرؼ وزارة التعميـ ليذا المنشور شبكات المؤسسات الخاص 08يبّيف الممحق رقـ 
 العالي والبحث العممي، والمعمومات ذات الصمة.

 

ال يخضع حاممو شيادة البكالوريا الجدد الراغبيف في التسجيل بإحدى المؤسسات المذكورة أعاله إلجراءات 
 شرة بمؤسسة اختيارىـ.التسجيل األّولي والتوجيو المحدّدة في ىذا المنشور، وعمييـ االتصاؿ مبا

 

 تعميمات  -4
لذلؾ  ،19-متميز بالظروؼ االستثنائية ذات الصمة بجائحة كوفيد 2023–2022يبقى الدخوؿ الجامعي 

ضافة لمصرامة المطموبة في إنجاز كل العمميات ذات الصمة بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا،  وا 
ف بغية التطبيق الصاـر لمبروتوكوؿ الصحي والبيداغوجي الذي يبقى ساري فإنني أؤكد عمى تجّند كافة المستخدمي

 المفعوؿ إلى يومنا ىذا.
 

كما أذّكر السيدات والسادة مديرو المؤسسات الجامعية وكذا مدراء الخدمات الجامعية بأف نجاح ىذه العمميات 
 مرىوف بالتنسيق المستمر والتشاور الّدائـ.

 

 افقة حاممي شيادة البكالوريا الجدد ليتسنى ليـ االندماج في العالـ الجامعي.إّني أولي أىمية خاصة لمر 
 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػ
 ػػػػ

http://www.mdn.dz/
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 الشعبيت الديوقراطيت الجسائريت الجوهىريت

 العلوي والبحث العالي التعلين وزارة

 

 

 

 04منشور رقـ 
 2022جويمية سنة  06ىػ الموافق 1443لحجة عاـ ذو ا 07مؤرخ في 

  2022مارس  31ىػ الموافق 1443شعباف  28المؤرخ في  01المعدؿ والمتمـ لممنشور رقـ 

 المتعّمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا

 -2023 2022بعنواف السنة الجامعية 
 

 2022جواف  07الموافق  ىػ 1443ذو القعدة  08المؤرخ في  03والمنشور رقـ 
 

، يتـ تعديل و تتميـ المنشور رقـ 2022جواف  5بتاريخ  208-22تبعا لصدور المرسـو التنفيذي رقـ 

المتعّمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي  2022مارس  31ىػ الموافق 1443شعباف  28المؤرخ في  01

ذو القعدة  08المؤرخ في  03ور رقـ والمنش 2022 -2023شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية 

 2022جواف  07ىػ الموافق  1443

 :وفق مالحق ىذا المنشور كما يمي 
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 01الممحق رقـ 
 صفحات معدلة

 2022مارس  31المؤرخ في  01مف المنشور رقـ  04صفحة رقـ 
«TawdjihCom» :ىاتف ) رويد نسخة تفاعمية لممنشور الممكف تحميمو والقابل لمتثبيت عمى نظاـ أندي ى

سيما تحديد وفق  ال، تتيح العديد مف الوظائف التي تسمح لحامل شيادة البكالوريا، (الكترونية ذكي ولوحة
الحصوؿ عمى شيادتو لمبكالوريا ونتائجو المحصل عمييا في امتحاف البكالوريا، قائمة  يةشعبتو لمبكالوريا ووال

 .الشعب المسموح لو بيا
 

 ولي والتوجيوكيفيات التسجيل األ  2.1
 :يمكف الطمبة الجدد االمتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي التالية

 التي تضمف تكوينات في :الجامعات: 
 (،سنوات 3 +بكالوريا ) ليسانس 
 (سنوات 5 +بكالوريا) ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 
 (سنوات 5 +بكالوريا) ميندس دولة، 
 (سنوات +6بكالوريا :سنوات وصيدلة +6بكالوريا:نافسنوات وطب األس+7بكالوريا :طب) العمـو الطبية، 
 (سنوات 6 +كالوريا ب) عمـو البيطرة، 
 (.سنوات 5 +بكالوريا ) ىندسة معمارية 

 

 تكوينات في التي تضمف: المراكز الجامعية: 
 (،سنوات 3 +بكالوريا ) ليسانس 
 (،سنوات 5 +كالورياب) ماستر ذو مسار مدمج لميسانس 

 

 سنوات عمى  تي يتوزع التكويف فييا حسب الميداف المطابق مع التكويف المتواصل لخمسال :المدارس العميا
 :النحو التالي

 

 ،سنتاف تكويف قاعدي 
 ث سنوات تخصصثال. 

خرى وطمبة الجامعات والمراكز الجامعية الذيف مسابقة عمى أساس اختبارات كتابية تخصص لطمبة المدارس األ
 الجامعية دوف تسجيل تأخر دراسي وىذا في اطار مسابقة تنظـ مف طرؼ اجتازوا بنجاح سنتيف مف الدراسات

 .المدرسة
 .تحدد كيفيات سير المسابقة عف طريق التنظيـ
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 2022مارس  31المؤرخ في  01مف المنشور رقـ  05صفحة رقـ 
 

تجارية وعمـو  عموـ وتكنولوجيا وعموـ اقتصادية وتسيير وعموـ :تضمف المدارس العميا التكويف في سبعة مياديف
 ـ آلي وعموـ إنسانية واجتماعية وحقوؽ وعموـ سياسية وىندسة معمارية، عمرافالطبيعة والحياة ورياضيات وا عال

 .وميف المدينة
 

 .شارة إلى أف مدارس التكنولوجيا تسمـ شيادة ميندس في نياية المسارتجدر اإل
 .لتكويف المكونيف لفائدة قطاع التربية الوطنية تضمف ىذه المدارس مسارات مخصصة: ألساتذةلالمدارس العميا 

 :يتعمق األمر بثالثة أطوار
 

 بتدائي،أستاذ التعميـ اال 
 ،أستاذ التعميـ المتوسط 
  أستاذ التعميـ الثانوي. 

حتياجات ساتذة سنويا حسب الطور وحسب االتحدد المناصب البيداغوجية المتاحة لدى المدارس العميا لأل
 .قطاع التربية الوطنيةمف طرؼ  المعبر عنيا

كثر في سنة عمى األ  24ساتذة لشرط السف المحدد بػ أليخضع التسجيل النيائي في ىذه المدارس العميا ل
يجب عمى المترشح المقبوؿ لمتكويف في ىذه المدارس التوقيع  .ولنتيجة المقابمة الشفوية 2022 ديسمبر 31

 .لمستقبمي عند نياية تكوينوقطاع التربية بخصوص توجييو ا عمى عقد التزاـ مع
 :تسجيل الطمبة الجزائرييف المتحصميف عمى شيادة البكالوريا الوطنية 2.

ع طالنترنت، االباستعماؿ رقـ التسجيل ورمز البكالوريا المبينيف في كشف النقاط، يمكف لممترشح عبر مواقع األ
الرغبات مف بيف ىذه التكوينات حسب  ينبغي عمى المترشح ملء بطاقة .عمى قائمة التكوينات المسموحة لو

 .كثراختيارات عمى األ (10) قل وعشراختيارات عمى األ (06)ستة ترتيب تنازلي
 :ختيارات، المسارات التاليةف تتضمف االأيمكف 

 ،(تكوينات ذات تسجيل وطني أو جيوي وشعب ذات تسجيل وطني وتكوينات مميننة) ليسانس -
 و مسار مدمج لميسانس،ذماستر  -
 ندس دولة،مي -
 التكوينات التي تضمنيا المدارس العميا، -
 ساتذة،ألالتكوينات التي تضمنيا المدارس العميا ل -
 وعمـو البيطرة، (الطب و جراحة األسناف والصيدلة) فروع العمـو الطبية -
 .شعب تكوينات الشبو الطبية التابعة لقطاع الصحة -

 قل مساريفختيارات عمى األاقة رغباتو مف ضمف االيجب عمى حامل شيادة البكالوريا أف يحدد في بط :ىػاـ
 .مسارات التكويف في الميسانس ذات التسجيل المحمي أو الجيوي التي تضمنيا مؤسسة جامعية مف (02)

 .نترنت المخصص ليذا الغرضعبر موقع األ حصريا عمى الخطلمتذكير، يجب أف ترسل بطاقة الرغبات 
 :ينصح حاممو شيادة البكالوريا

 ياـ بيذه العممية بصفة شخصية وبطريقة منيةبالق. 
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 02الممحق رقـ 
 صفحات معدلة
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 03 الممحق رقـ
 متمـ
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 *-* 2202 رديةفقرارات  * -*

   

 قرارات وزارية مشتركة فردية
 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  إيموداش ىشاـيعيف السيد  ،2022 أفريل 07مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ ب

 المختمطة تحت عنواف "سمية الشوائب"، المنشأة لدى مركز البحث والتطوير لمجمع صيداؿ.
  بصفة مسؤولة فرقة البحث  قاصد حورية ةف السيدعيت ،2022 أفريل 18مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ ب

 .1المختمطة تحت عنواف "الواقع االفتراضي، الواقع المعزز وا عادة التأىيل الوظيفي"، المنشأة لدى جامعة البميدة
 في رتبة مدير بحث بمركز  خروبي عبد العزيزيعيف السيد  ،2022 أفريل 24مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ ب

 مؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية.البحث في عمـ الف
 في رتبة مدير بحث بمركز  طالبي عبد الحقيعيف السيد  ،2022 أفريل 24مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ ب

 البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية.
 مدير بحث بمركز البحث  في رتبة مشري رضوافيعيف السيد  ،2022 أفريل 24مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ ب

 في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية.
 في رتبة مدير بحث بمركز البحث  لعمالي عثمافيعيف السيد  ،2022 أفريل 24مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ ب

 في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية.
 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  أوشعباف دمحميعيف السيد  ،2022 أفريل 28مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ ب

 المختمطة تحت عنواف "فوج بحث البالزما الطبية"، المنشأة لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 بصفة مسؤوؿ فرقة  حاج عبد القادر دمحم األميفيعيف السيد  ،2022 أفريل 28مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ ب

 اف "الذكاء االصطناعي لمتأىيل الطبي"، المنشأة لدى جامعة تممساف.البحث المختمطة تحت عنو 
 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  خدير دمحم طارؽ يعيف السيد  ،2022 أفريل 28مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ ب

 المختمطة تحت عنواف "فريق البحث الجزائري لتصنيف األوراـ الدماغية"، المنشأة لدى جامعة عنابة.
 المعيدفي رتبة مديرة بحث ب وسيمة األخضري ، تعيف السيدة 2022 ماي 04مؤرخ في شترؾ بقرار وزاري م 

 .الزراعية لألبحاث الجزائري  الوطني
  المعيدفي رتبة مديرة بحث ب دليمة سمادحي، تعيف السيدة 2022ماي  04مؤرخ في بقرار وزاري مشترؾ 

 .الزراعية لألبحاث الجزائري  الوطني
 بصفة مسؤولة فرقة البحث  قناشي خديجة ةعيف السيدت ،2022 جواف 28رخ في مؤ قرار وزاري مشترؾ ب

المختمطة تحت عنواف "مدينة مستدامة والتنمية البيئية: مف الجوار البيئي إلى حماية المحيطات"، المنشأة لدى 
 .1جامعة وىراف
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 قرارات فردية
  بصفة رئيس المجمس العممي سالـ شوية سيف اإلعيف السيد ي، 2022 أفريل 06مؤرخ في  454بقرار رقـ

 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية.

  مديرة الشؤوف القانونية، اإلمضاء  نورة موسىيفوض إلى السيدة ، 2022 أفريل 11مؤرخ في  480بقرار رقـ
 ق باستثناء القرارات والمقررات.في حدود صالحيتيا، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائ

  مدير الوسائل والممتمكات مصطفى طبيب يفوض إلى السيد ، 2022 أفريل 11مؤرخ في  481بقرار رقـ
والعقود، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق 

 والمقررات، باستثناء القرارات.

  بصفة رئيس المصمحة المشتركة شريط نبيليعيف السيد ، 2022 أفريل 13مؤرخ في  /أ.ع116بقرار رقـ ،
 .1لمبحث في شكل "الحاضنة" لدى جامعة البميدة

  بصفة رئيس المصمحة المشتركة  لشيب سميريعيف السيد ، 2022 أفريل 13مؤرخ في  /أ.ع117بقرار رقـ
 لمبحث في شكل "الحاضنة" لدى جامعة بومرداس.

 بصفة رئيس المصمحة المشتركة  مير أحمديعيف السيد ، 2022 أفريل 13مؤرخ في  /أ.ع118 بقرار رقـ
 "الحاضنة" لدى جامعة المسيمة. لمبحث في شكل

  بصفة رئيس المصمحة فرحات دمحم فؤاديعيف السيد ، 2022 أفريل 13مؤرخ في  /أ.ع119بقرار رقـ ،
 ي.المشتركة لمبحث في شكل "الحاضنة " لدى جامعة الواد

  بصفة رئيس المصمحة  بف حميدة عيدةتعيف السيدة ، 2022 أفريل 13مؤرخ في  /أ.ع120بقرار رقـ
 المشتركة لمبحث في شكل "الحاضنة" لدى جامعة قالمة.

  بصفة رئيس المصمحة  بف حميدة عيدةتعيف السيدة ، 2022 أفريل 13مؤرخ في  /أ.ع121بقرار رقـ
 ى جامعة ورقمة.المشتركة لمبحث في شكل "الحاضنة" لد

  بصفة رئيس المصمحة المشتركة  رباحي فارسيعيف السيد ، 2022 أفريل 13مؤرخ في  /أ.ع122بقرار رقـ
 لمبحث في شكل "الحاضنة" لدى المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بقسنطينة. 

  ـ البحثبصفة مدير قس عمروش عيسىتنيى مياـ  السيد  ،2022 أفريل 27مؤرخ في  /أ.ع123بقرار رقـ 
 "الّمسانيات الحاسوبية" لدى مركز البحث العممي والتقني لتطوير الّمغة العربية.

  بصفة مدير قسـ البحث إمجدوبف فيصليعيف السيد ، 2022 أفريل 27مؤرخ في  /أ.ع124بقرار رقـ 
 "الّمسانيات الحاسوبية" لدى مركز البحث العممي والتقني لتطوير الّمغة العربية.

  بصفة مدير مساعد لدى  مولوجي صوريةتنيى مياـ السيدة ، 2022 أفريل 27مؤرخ في  /أ.ع125بقرار رقـ
 مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

  14المؤرخ في  02تعّدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  ،2022 أفريل 27مؤرخ في  /أ.ع126بقرار رقـ 
 بصفة مدير وحدة البحث "في التصنيع اإلضافي مرابطي حميـي: يعيف السيد وتحرر كما يأت، 2018جانفي

 "لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية".
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  بصفة مدير قسـ البحث  طبالوي مفتاحتنيى مياـ السيد  ،2022 ماي 12مؤرخ في  /أ.ع143بقرار رقـ
 البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية."النمو البموري ألنصاؼ النواقل والطرائق المعدنية" لدى مركز 

  بصفة مديرة قسـ البحث "النمو  قرفي نبيمةتعيف السيدة  ،2022 ماي 12مؤرخ في  /أ.ع144بقرار رقـ
 البموري ألنصاؼ النواقل والطرائق المعدنية" لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

  بصفة مدير قسـ البحث  قزولة فوزي تنيى مياـ السيد  ،2022 ماي 12مؤرخ في  /أ.ع145بقرار رقـ
 "الطبقات الرقيقة والسطوح وما بيف السطوح" لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

  بصفة مدير قسـ البحث "الطبقات  مباركي موراديعيف السيد  ،2022 ماي 12مؤرخ في  /أ.ع146بقرار رقـ
 بيف السطوح" لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.الرقيقة والسطوح وما 

  بصفة مديرة قسـ البحث  مقدـ خديجةتنيى مياـ السيدة  ،2022 ماي 12مؤرخ في  /أ.ع147بقرار رقـ
 "المدف واألقاليـ" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

  بصفة مدير قسـ البحث  محند عامر عمارتنيى مياـ السيد  ،2022 ماي 12في مؤرخ  /أ.ع148بقرار رقـ
"األنتروبولوجيا اإلجتماعية لمتاريخ والذاكرة" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي 

 والثقافي.
  التعمير  بصفة مدير قسـ البحث رحاـ جماؿيعيف السيد ، 2022 ماي 12مؤرخ في  /أ.ع149بقرار رقـ"

 والتنمية العمرانية" لدى مركز البحث في تييئة اإلقميـ.
  المدير السابق  ،صالح جبايميت منح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2022ماي  19مؤّرخ في  552بقرار رقـ

 زه خالؿ مساره الميني، نظير تمي  باب الزوار-لجامعةالعمـو والتكنولوجيا

  الرتبة سعد هللا أبو القاسـت منح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2022اي م 19مؤّرخ في  553بقرار رقـ ،
 .زه خالؿ مساره الميني، نظير تمي  باحث ومؤرخ

  المديرة السابقة  ،آسيا كبير ةت منح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد، 2022ماي  19مؤّرخ في  554بقرار رقـ
 .ينيالم اخالؿ مسارى ازى، نظير تمي  لجامعة تيارت

  المديرة السابقة  ،رفيقة كسرى  ةت منح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد، 2022ماي  19مؤّرخ في  555بقرار رقـ
 .الميني اخالؿ مسارى ازى، نظير تمي  بومرداسلجامعة 

  المدير السابق  ،دمحم عبوت منح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2022ماي  19مؤّرخ في  556بقرار رقـ
 .زه خالؿ مساره الميني، نظير تمي  ىرافلجامعة و 

  الرتبة عبد النبي بف عيسىت منح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2022ماي  19مؤّرخ في  557بقرار رقـ ،
 .زه خالؿ مساره الميني، نظير تمي  أستاذ استشفائي جامعي

  أستاذ، الرتبة حورية تركي ةدت منح ميدالية االستحقاؽ إلى السي، 2022ماي  19مؤّرخ في  558بقرار رقـ ،
 .الميني اخالؿ مسارى ازىنظير تمي  

  مدير مخبر سابق  ،دمحم بمبشيرت منح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2022ماي  19مؤّرخ في  559بقرار رقـ
 .زه خالؿ مساره الميني، نظير تمي  1بجامعة وىراف
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  المدير السابق  ،عمي قوادريةة االستحقاؽ إلى السيد ت منح ميدالي، 2022ماي  19مؤّرخ في  560بقرار رقـ
 .زه خالؿ مساره الميني، نظير تمي  لجامعة سكيكدة

  المدير  ،أوراغ عبد الحفيعت منح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2022ماي  19مؤّرخ في  561بقرار رقـ
 .مساره المينيزه خالؿ ، نظير تمي  العاـ السابق لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 مركز تيا رئيس المجمس العممي لبصف بودلعة حبيبة ةالسيدتعيف  ،2022ماي  26مؤّرخ في  604 بقرار رقـ
 البحث العممي والتقني لتطوير الّمغة العربية.

  بصفة رئيس قسـ "العالقات  بوكركر حسافتنيى مياـ السيد ، 2022 جواف 01مؤرخ في  614بقرار رقـ
 اؼ وتثميف نتائج البحث" لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.الخارجية واالستشر 

  بصفة رئيس قسـ "العالقات  خمري زيف الديفيعيف السيد ، 2022 جواف 01مؤرخ في  615بقرار رقـ
 الخارجية واالستشراؼ وتثميف نتائج البحث" لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

 بصفة مدير قسـ البحث "المدف  بشيري حمزةيعيف السيد  ،2022 جواف 26مؤرخ في  /أ.ع259رقـ  بقرار
 واألقاليـ" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

  بصفة رئيسة قسـ "متابعة البحث  بوصبع نسيمةتعيف السيدة  ،2022 جواف 26مؤرخ في  /أ.ع260بقرار رقـ
 تكويف بواسطة البحث في المغة والثقافة األمازيغية" لدى مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية.وال
  بصفة رئيس قسـ "اإلعالـ اآللي  زايدي عمييعيف السيد  ،2022 جواف 26مؤرخ في  /أ.ع261بقرار رقـ

 والسمعي البصري" لدى مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية.
  بصفة رئيس قسـ "العالقات  يعقوبف المانعيعيف السيد  ،2022 جواف 26مؤرخ في  /أ.ع262بقرار رقـ

 الخارجية وتثميف نتائج البحث" لدى مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية.
  بصفة مديرة قسـ  بولفضاوي فاطمة الزىراءتعيف السيدة  ،2022 جواف 26مؤرخ في  /أ.ع263بقرار رقـ

بولوجيا اإلجتماعية لمتاريخ والذاكرة" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف البحث "األنترو 
 اإلجتماعي والثقافي.

  بصفة رئيس مصمحة مشتركة  كشيدة أحمديعيف السيد  ،2022 جواف 26مؤرخ في  /أ.ع265بقرار رقـ
 .حث في التكنولوجيات الصناعيةاألنظمة المحمولة الذكية لدى مركز الب حوؿ لمبحث في شكل أرضية تكنولوجية
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 *-*2202 مقررات فردية *-*
 

  لممدرسة لجنة الصفقات  ةرئيسبصفة  مقيدش فوزية ةعيف السيدت، 2022 أفريل 02 مؤرخ في 140بمقرر رقـ
 العميا لألساتذة ببوزريعة.

  رئيس لجنة الصفقات بصفة  ـ عبد الحكيـبف رجيعيف السيد ، 2022 أفريل 10 مؤرخ في 148بمقرر رقـ
 .ببرج بوعريريجالخدمات الجامعية  لمديرية
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